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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-D)
1. člen
V zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95 in 70/95) se v 5. členu za prvim
odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pravico voliti člana občinskega sveta imajo pod pogoji
iz prvega odstavka tega člena tudi tujci, ki imajo stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se
spremeni tako, da se glasi:
“Volilno pravico iz prvega in drugega odstavka tega
člena ima volivec v občini, v kateri ima stalno prebivališče.”
2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku črta beseda “državljanov”.
3. člen
V 9. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
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“Za ugotovitev števila članov občinskega sveta iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter za določanje volilnih
enot in števila članov občinskega sveta, ki se volijo v posamezni volilni enoti, se ne upošteva števila članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter predstavnikov romske skupnosti.”
4. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če sta dve listi kandidatov, ki prideta v poštev za
razdelitev mandatov, dosegli enak najvišji količnik po zaporedju najvišjih količnikov, odloči o dodelitvi mandatov med
dvema listama žreb.
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če
je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno
listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne
kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati,
ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število
preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10
odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem
pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi.
Če sta zadnja dva kandidata z liste kandidatov, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število preferenčnih
glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.”
5. člen
V 24. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Predčasne volitve se opravijo tudi, če hkrati odstopi
večina članov občinskega sveta.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Predčasne volitve v občinski svet v primeru iz četrtega
odstavka 24. člena tega zakona razpiše občinska volilna
komisija.”
7. člen
V 30. členu se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
“Če kandidat, ki bi po tem zakonu postal član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe, v osmih dneh
ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta,
se ta pravica prenese na naslednjega kandidata z iste liste
kandidatov. Če takega kandidata ni, ga nadomesti kandidat
z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista najve-
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čji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Če
tudi noben kandidat s te liste kandidatov v osmih dneh ne
sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se
opravijo nadomestne volitve.
Nadomestne volitve se opravijo tudi, če članu občinskega sveta, v primeru iz prvega odstavka tega člena, preneha mandat, ker je odstopil prej kot v šestih mesecih od
potrditve mandata.”
8. člen
V 31. členu se črtata prvi in drugi odstavek.
9. člen
V 35. členu se v drugem odstavku črtata besedi “po
možnosti”.
10. člen
V 39. členu se besede “izmed delavcev občinske uprave” nadomestijo z besedami “na predlog občinske uprave”.
11. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
“45.a člen
Volilni organi za lokalne volitve so samostojni in neodvisni organi lokalnih skupnosti.
Funkcija članov volilnih organov je častna.
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila.
Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik ter tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do
nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana oziroma funkcije
podžupana v občini. Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini dvajset
odstotkov povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana. Pravico do ustreznega
nadomestila imajo tudi predsednik in člani posebne občinske volilne komisije iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v
znesku dveh dnevnic za službeno pot v državi, ki traja nad
12 ur, do katere so upravičeni zaposleni v občinski upravi.”
12. člen
V 49. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se
glasi:
“Kandidate za člane občinskega sveta – predstavnike
romske skupnosti določijo volivci – pripadniki romske skupnosti v občini, s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ
društvene organizacije Romov v občini.”
13. člen
V 53. členu se črtajo besede “ali na zborih volivcev”.
14. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vsaka skupina volivcev iz prejšnjega člena lahko v
posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.”
15. člen
Členi 56 do vključno 64 se črtajo.
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16. člen
Podnaslov “c) Skupne določbe o kandidiranju” se prenese pred 68.a člen.
17. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vsak volivec lahko da podporo s podpisom samo enemu predlogu kandidatov, ki se volijo po večinskem načelu,
ali samo eni listi kandidatov.”
18. člen
V 82. členu se v drugi alinei prvega odstavka na koncu
dodajo besede “ter ime predlagatelja”.
19. člen
V 90. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se
glasi:
“Občinska volilna komisija pošlje poročilo o izidu volitev v občini tudi Republiški volilni komisiji ter predstavnikom
kandidatur oziroma list kandidatov.”
20. člen
103. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pravico voliti župana ima vsak občan, ki ima volilno
pravico pri volitvah v občinski svet.
Pravico biti voljen za župana ima oseba iz prvega odstavka 5. člena tega zakona.”
21. člen
V 105. členu se v prvem in drugem odstavku beseda
“naknadne” nadomesti z besedo “nadomestne”.
22. člen
V 106. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev,
lahko kandidata za župana določi:
– v občini do 5000 prebivalcev najmanj 50 volivcev,
– v občini od 5000 do 15 000 prebivalcev najmanj
100 volivcev,
– v občini od 15 000 do 30 000 prebivalcev najmanj
150 volivcev
– v občini z več kot 30 000 prebivalci najmanj
200 volivcev in
– v občini z več kot 100 000 prebivalci najmanj
250 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini.”
23. člen
V 107. členu se v prvem odstavku beseda “oddanih”
nadomesti z besedo “veljavnih”.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Drugi krog rednih volitev razpiše Republiška volilna
komisija, drugi krog vseh ostalih volitev pa občinska volilna
komisija. Drugi krog volitev se opravi najkasneje 21 dni po
prvem krogu volitev.”
24. člen
V 109. členu se črtajo četrti, peti in šesti odstavek.
Dodata se nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti po postopku, določenem v 51. členu tega zakona. Pri določanju kandidatov
morajo sodelovati najmanj trije člani stranke, ki imajo volilno
pravico iz zadnjega odstavka tega člena.
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Volilne enote določi organ lokalne skupnosti, ki je z
zakonom pristojen za določitev števila članov organa ožjega
dela skupnosti.”
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta šesti in
sedmi odstavek.
25. člen
V 110. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Nadomestne volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti se opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta.”
26. člen
Do sistemske ureditve vprašanja obdavčevanja osebnih prejemkov predsednika in članov volilnih odborov se
od nadomestil iz petega odstavka 11. člena tega zakona ne
plačuje davka od osebnih prejemkov in dohodnine.
27. člen
Določba 9. člena tega zakona se začne uporabljati po
preteku mandata občinskih volilnih komisij, imenovanih pred
uveljavitvijo tega zakona.
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/93-9/36
Ljubljana, dne 29. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2483.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
političnih strankah (ZPolS-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

Št.

1. člen
V zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št.
62/94, 13/98 – odločba US, 1/99 – ZNIDC in 70/2000)
se v 7. členu črta besedilo: “oziroma član organov stranke”,
besedilo člena pa postane prvi odstavek tega člena.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko z
dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji postane članica oziroma član stranke državljanka
oziroma državljan države članice Evropske unije, ki mu je v
Republiki Sloveniji z zakonom priznana volilna pravica, če
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena.”
2. člen
V 21. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Prepoved iz prejšnjega odstavka tega člena se ne
nanaša na članarine in prispevke, ki jih stranka pridobiva od
svojih članov.”
3. člen
V 26. členu se v tretjem odstavku besedilo: “30 tolarjev
na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke in ne
0,2%” nadomesti z besedilom: “0,6%”, na koncu stavka pa
se doda besedilo: “za to leto”.
Četrti odstavek se črta.
4. člen
V 28. členu se v prvem odstavku besedilo 5. točke
nadomesti z besedilom, ki se glasi: “ki v nasprotju z določbo 7. člena tega zakona včlani tujca v stranko”, v 10. točki
pa se za besedami: “sredstva iz tujine” doda vejica in
besedilo: “razen sredstev iz sedmega odstavka 21. člena
tega zakona”.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 000-02/92-5/53
Ljubljana, dne 30. maja 2002.
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Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-B), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2002.
Št. 001-22-52/02
Ljubljana, dne 7. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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2484.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalni samoupravi (ZLS-L)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam
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Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 30. maja 2002.
Št. 001-22-53/02
Ljubljana, dne 7. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-L)
1. člen
V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99 – odločba US in 70/2000) se v
6. členu v drugem stavku prvega odstavka za besedo “namen” doda besedilo “ustanavljajo zveze,”, za besedo “ustanove” pa se postavi pika in se črta besedilo “ter se povezujejo v skupnosti, zveze in združenja”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Samoupravne lokalne skupnosti se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in
skupnega zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja.”
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta beseda “skupnosti” in vejica za njo.
2. člen
V 37. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
V 37.a členu se v prvem odstavku doda nova šesta
alinea, ki se glasi:
“– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma
če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi določb 37.b člena tega zakona ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta, župana in
podžupana,”.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
V drugem odstavku se dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita:
“Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat,
v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno
sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi
odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.”
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
“Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko
začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila
vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev
upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po
pravnomočni odločitvi sodišča.”
Dodata se novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
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– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je
občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja.
O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in
občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s
funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali
delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti
občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«
4. člen
V 41. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
“Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena
po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na
podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske
svete.”
5. člen
V 42. členu se v prvem odstavku beseda “državljani”
nadomesti z besedo “volivci”.
Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov drugi
stavek, ki se glasi:
“Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba prvega odstavka 41. člena tega
zakona.”
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu
pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih
volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih
volitvah,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki
so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona
opravljene po rednih volitvah v občinske svete.”
6. člen
V 49. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.”
Dosedanji prvi in drugi odstavek, ki postaneta drugi in
tretji odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
“Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog
župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in
notranjo organizacijo.
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje
župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj
javnih uslužbencev. S splošnimi akti občine se lahko za
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položaj tajnika občine določi naziv direktor ali direktorica
občinske uprave”.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek, postanejo
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
7. člen
V 49.a členu se v prvem odstavku na koncu stavka
namesto pike postavi vejica in doda besedilo “razen strokovnih in tehničnih nalog.”
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Organ skupne občinske uprave, ali skupno službo
občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave
ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega odstavka 49. člena tega zakona.”
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega
organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega
odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.”
8. člen
V 50. členu se v prvem odstavku za besedo “upravi”
doda besedilo “na predlog tajnika občine”.
9. člen
V 50.a členu se v tretjem odstavku besedilo “kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje,
predpisane z zakonom o upravi.” nadomesti z besedilom
“kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski
nadzor.”.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“S splošnim aktom, s katerim se določi delovno področje in organizacija občinskega inšpekcijskega nadzora, se
določijo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati občinski inšpektorji
za posamezno področje občinskega inšpekcijskega nadzora. Za odločanje v zadevah občinskega inšpekcijskega nadzora je lahko pooblaščena uradna oseba, ki ima najmanj
visokošolsko strokovno izobrazbo, strokovni izpit iz upravnega postopka, ali drug strokovni izpit za inšpektorja, ki
vsebuje poznavanje upravnega postopka, če je tako določeno s posebnim zakonom.”
10. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Dve ali več občin lahko zaradi skupnega urejanja in
izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov, z aktom o ustanovitvi, ki ga sprejmejo njihovi občinski sveti, ustanovijo enonamenske ali večnamenske interesne zveze.
Zveza ima svet, ki ga sestavlja z aktom o ustanovitvi
zveze določeno število predstavnikov občinskih svetov občin ustanoviteljic. Vsaka od ustanoviteljic mora imeti vsaj
enega člana sveta in nobena ne more imeti več kot polovice
članov sveta. Z aktom o ustanovitvi zveze se določi ime in
sedež zveze, naloge, ki jih bodo ustanoviteljice urejale in
izvajale v zvezi, začetek delovanja in prenehanje zveze, pristojnosti, sestavo, organizacijo in način odločanja sveta,
zagotavljanje sredstev za delovanje in izvajanje nalog zveze,
zastopanje zveze, pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic ter načela urejanja medsebojnih premoženjskih in
drugih razmerij.
Akt o ustanovitvi zveze predložijo ustanoviteljice v hrambo ministrstvu, pristojnemu za lokalno samoupravo. Zahtevi
za hrambo akta o ustanovitvi zveze priložijo župani občin
ustanoviteljic sklepe občinskih svetov, s katerimi je bil akt
sprejet. Ministrstvo prevzame akt v hrambo z odločbo, katere izrek in akt o ustanovitvi zveze objavijo župani občin
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ustanoviteljic v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem
objave pridobi zveza status osebe javnega prava.
Poslovanje zveze ter njene pravice, obveznosti in odgovornosti se opredelijo z ustanovnim aktom zveze.”
11. člen
Doda se nov 86.a člen, ki se glasi:
“86.a člen
Dve ali več občin lahko zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje. Z aktom o
ustanovitvi združenja določijo ustanoviteljice ime in sedež
združenja, cilje in naloge združenja, pravice, obveznosti in
odgovornosti združenja v pravnem prometu, zastopanje združenja, pravice in obveznosti članic, način včlanjevanja oziroma prenehanja članstva, organe združenja, financiranje združenja, nadzor nad poslovanjem in prenehanje.
Združenje lahko v imenu združenja uporabi ime “Slovenija”, izpeljanko ali kratico imena Republike Slovenije, če za
to pridobi dovoljenje vlade.
Akt o ustanovitvi združenja predložijo ustanoviteljice v
hrambo ministrstvu, pristojnemu za lokalno samoupravo. Zahtevi za hrambo priloži pooblaščena oseba združenja sklepe
občinskih svetov o članstvu v združenju in statut združenja.
Ministrstvo izda odločbo o hrambi. Akt o ustanovitvi združenja, statut združenja in izrek odločbe o hrambi objavi združenje v Uradnem listu Republike Slovenije.
Združenje občin je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon
in akt o ustanovitvi. Združenje pridobi status pravne osebe
javnega prava z dnem objave iz prejšnjega odstavka.
Združenje predstavlja interese svojih članic pred državnimi organi, kadar ti oblikujejo ali sprejemajo zakone, ali
druge predpise, s katerimi se določajo naloge, pravice,
obveznosti in odgovornosti občin, ali se s predpisi kako
drugače posega v njihove koristi.
Združenje lahko ustanovi strokovne službe za opravljanje strokovnih nalog za združenje, opravljanje informacijskih
in izobraževalnih nalog in zagotavljanje strokovne pomoči
občinam in zvezam občin. Združenje lahko ustanovi skupne
strokovne službe, ki po pooblastilu izvajajo naloge za članice združenj.
Združenje lahko pridobi lastnost reprezentativnosti. Reprezentativno je združenje, v katerega je včlanjenih najmanj
ena četrtina občin, na območju katerih stalno prebiva najmanj ena četrtina prebivalcev Republike Slovenije. Reprezentativnost združenja se ugotovi v odločbi iz tretjega odstavka tega člena.
Vlada določi merila in postopek za sestavo stalnega
predstavništva reprezentativnih združenj občin za sodelovanje z državnimi organi, ter njihovih delegacij v mednarodnih
organizacijah samoupravnih lokalnih skupnosti in v drugih
mednarodnih organizacijah. Pri tem upošteva načelo, da se
število članov posameznih delegacij določi po proporcionalnem načelu glede velikosti združenja in zagotovi, da ima
vsako reprezentativno združenje v delegaciji vsaj enega predstavnika, kadar število članov delegacije to dopušča.
Sredstva za delegacije reprezentativnih združenj v organih Sveta Evrope in Evropske unije, ki bremenijo države,
se zagotovijo v državnem proračunu.”
12. člen
V 94. členu se za prvim odstavkom dodata novi drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
“Vlada mora pred sprejetjem predlogov zakonov oziroma preden jih predloži državnemu zboru v sprejem in pred
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sprejetjem drugih predpisov iz svoje pristojnosti, ki zadevajo
pristojnosti, delovanje in financiranje občin, zagotoviti ustrezno sodelovanje združenj občin.
Določba iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja
tudi kadar posamezen minister sprejema predpis iz svoje
pristojnosti.”
13. člen
V 100.b členu se v drugem odstavku besedi “dela
plače” nadomestita z besedilom “plačila za opravljanje funkcije”.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Višina plače oziroma plačila za opravljanje funkcije
podžupana in plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi z aktom občinskega sveta. Plače oziroma
plačila za opravljanje funkcije so lahko določena s količniki
ali odstotki od plače župana, brez njegovega dodatka za
delovno dobo. Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Če opravlja funkcijo nepoklicno, pa mu pripada plačilo za opravljanje funkcije,
določeno največ v višini 40% plače župana. Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa
občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami
za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15%
letne plače župana.”
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno
dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.”
Dodata se novi deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
“Občinski svet s svojim aktom določi merila za določanje plač direktorjev javnih zavodov, javnih podjetij, javnih
skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina ter plačil za
opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih, če z zakonom ni določeno drugače. Na podlagi meril
določene osnovne plače direktorjev ne smejo presegati plače župana.
Merila za določanje plač direktorjev skupnih javnih podjetij, javnih skladov in agencij določi organ iz četrtega odstavka 61. člena tega zakona. Na podlagi meril določene
plače ne smejo presegati najvišje plače župana občin ustanoviteljic.”
14. člen
Doda se nov 101.a člen, ki se glasi:
“101.a člen
Občine Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogašovci, Semič, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče so dolžne zagotoviti pravico v občini naseljene romske skupnosti do enega
predstavnika v občinskem svetu do rednih lokalnih volitev v
letu 2002.”
15. člen
Doda se nov 101.b člen, ki se glasi:
“101.b člen
Mandatna doba članov občinskega sveta in župana
Mestne občine Koper, ki so bili izvoljeni na podlagi zakona o
razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni
list RS, št. 53/99), traja do potrditve mandatov novoizvolje-
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nih članov občinskega sveta in župana na rednih lokalnih
volitvah v letu 2002.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni
list RS, št. 53/99).”
16. člen
Občine morajo uskladiti svoje splošne akte s tem zakonom v 60 dneh po njegovi uveljavitvi.
Določba 6. člena tega zakona, v kolikor se nanaša na
položaj tajnika občine po zakonu, ki ureja položaj javnih
uslužbencev, se uveljavi po uveljavitvi zakona o javnih uslužbencih.
Določba 9. člena tega zakona, ki se nanaša na tretji
odstavek 50.a člena zakona, se uveljavi po uveljavitvi zakona o inšpekcijskem nadzoru.
Z dnem objave aktov iz tretjega odstavka 86.a člena
zakona pridobita lastnost reprezentativnosti Skupnost občin
Slovenije in Združenje občin Slovenije.
Združenji iz prejšnjega odstavka morata izpolniti kriterije o reprezentativnosti iz sedmega odstavka 86.a člena zakona v roku treh let po uveljavitvi tega zakona, sicer se z
odločbo status reprezentativnosti odvzame.
17. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-4/163
Ljubljana, dne 30. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2485.

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 odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za življenjsko delo na področju slovenske novejše zgodovine ter za muzejsko in pedagoško delo podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije prof. dr. Milanu Ževartu.
Št. 996-01-18/2002
Ljubljana, dne 27. maja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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2486.

Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije na Irskem

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdajam
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Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji imenujem Iva Vajgla.
Št. 001-09-18/02
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

UKAZ
o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije na Irskem
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike
Slovenije na Irskem imenujem Heleno Drnovšek Zorko.
Št. 001-09-27/02
Ljubljana, dne 10. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2487.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Avstriji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Avstriji
Odpoklicujem Iva Vajgla, izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji.
Št. 001-19-9/02
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2488.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni
republiki Nemčiji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni
republiki Nemčiji
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VLADA
2489.

Uredba o spremembah uredbe o določitvi
zneska specifične in določitvi stopnje
proporcionalne trošarine za cigarete

Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01,
33/01, 99/01 in 5/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o določitvi zneska
specifične in določitvi stopnje proporcionalne
trošarine za cigarete
1. člen
V uredbi o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS,
št. 50/99, 5/00, 4/01, 52/01 in 102/01) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Od cigaret se plačuje specifična trošarina v višini
1.928,5000 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji
37,4667% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“4. člen
Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah, se plačuje specifična trošarina v višini 1.157,1000
tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah, se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji
22,4800% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”.
3. člen
Proizvajalec in uvoznik plačata trošarino v znesku iz
te uredbe za cigarete, ki jih sprostita v porabo od vključno
1. julija 2002 dalje.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99,
2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) mora na dan 30. junija 2002
opraviti popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju
zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun
razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in
obračun mora predložiti petnajsti dan po popisu carinskemu
organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika.
Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je
priloga k tej uredbi in njen sestavni del.
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Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje šestdeseti dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini,
in sicer v skladu s petim odstavkom 7. člena odredbe o
računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99,
110/99, 37/00, 100/00, 125/00, 78/01, 97/01, 38/02
in 42/02) v dobro računa: trošarina od tobačnih izdelkov.
Poleg številke vplačilnega računa se na nalogu za prenos
navede tudi modul 05 in številko sklica odobritve: davčna
številka plačnika – 062002.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 421-11/2001-4
Ljubljana, dne 10. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

Uradni list Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
2490.

Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo
stopnjo brezposelnosti od povprečne v
Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leto 2002

Na podlagi 5. člena pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve naslednji

SKLEP
I
Ta sklep določa in razvršča območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določa
ukrepe aktivne politike zaposlovanja za leto 2002, pri katerih se poveča višina posameznega ukrepa glede na razvrščena območja.
II
Območja se razvrščajo v 3 skupine: Območje A, Območje B in Območje C.
Območje zajema Statistično regijo, Upravno enoto in
občino.
Območje A zajema tiste Statistične regije, Upravne
enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo od
16%.
Območje B zajema tiste Statistične regije, Upravne
enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 14,1%
do 16%.
Območje C zajema tiste Statistične regije, Upravne
enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 11,9%
do 14%.
V območje A se uvrščajo:
- Statistične regije: Pomurska, Podravska.
- Upravne enote: Celje, Gornja Radgona, Kočevje, Lendava, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Ormož, Pesnica,
Ptuj, Ruše, Trbovlje.
- Občine: Cankova, Celje, Črenšovci, Destrnik, Dobje,
Dobrovnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona,
Grad, Hajdina, Hodoš, Juršinci, Kidričevo, Kočevje, Kungota, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Lovrenc na Pohorju, Luče,
Majšperk, Maribor, Miklavž na Dravskem Polju, Murska Sobota, Ormož, Osilnica, Pesnica, Podlehnik, Podvelka, Ptuj,
Puconci, Rače-Fram, Radenci, Razkrižje, Ribnica na Pohorju, Rogaševci, Ruše, Selnica ob Dravi, Solčava, Starše,
Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij, Šalovci, Šentilj, Šmarje pri Jelšah, Štore, Trbovlje, Trnovska vas,
Turnišče, Videm, Zavrč, Žetale.
V območje B se uvrščajo:
- Statistične regije: Zasavska, Spodnje Posavska
- Upravne enote: Brežice, Hrastnik, Krško, Radlje ob
Dravi, Slovenska Bistrica, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah.
- Občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Cerkvenjak, Gornji
Petrovci, Hoče-Slivnica, Hrastnik, Jesenice, Kozje, Krško,
Ljubno, Markovci, Odranci, Podčetrtek, Radlje ob Dravi,
Rogatec, Slovenska Bistrica, Šentjur pri Celju, Tišina, Velika
Polana, Vransko, Žalec.
V območje C se uvrščajo:
- Statistične regije: Savinjska
- Upravne enote: Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Laško,
Lenart, Sevnica, Tržič, Žalec.
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- Občine: Beltinci, Braslovče, Črna na Koroškem, Dobrna, Gornji Grad, Ilirska Bistrica, Izola, Križevci, Laško,
Moravske Toplice, Muta, Oplotnica, Prebold, Radeče,
Sevnica, Slovenske Konjice, Sveta Ana, Tabor, Tržič, Velenje, Vojnik.
III
Programi aktivne politike zaposlovanja za leto 2002,
pri katerih se poveča višina posameznega ukrepa, so
naslednji:
- nadomestitev dela plače pripravnika,
- subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na
domu,
- programi izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.
IV
Višina posameznega ukrepa znotraj v prejšnji točki opredeljenih programov se poviša na naslednji način:
a) na območju A izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 10 odstotnih točk.
b) na območju B izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 5 odstotnih točk.
c) na območju C izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 3 odstotne točke.
Pri tem se pod pojmom “višina nadomestila“ pojmujejo
s programom aktivne politike zaposlovanja za leto 2002
opredeljene višine vseh stroškov, navedenih v posameznih
programih.
Povečanje višine ne velja pri tistih stroških, pri katerih
je financiranje v celoti predvideno že v posameznem programu aktivne politike zaposlovanja za leto 2002.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-022/01-002
Ljubljana, dne 5. junija 2002.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o napredovanju zaposlenih na
sodiščih, v državnih tožilstvih, v državnem
pravobranilstvu in v organih za postopek o
prekrških

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96 in
86/99 – odl. US) izdaja minister za pravosodje v soglasju z
ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom
za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o napredovanju zaposlenih na sodiščih,
v državnih tožilstvih, v državnem pravobranilstvu
in v organih za postopek o prekrških
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1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v
državnih tožilstvih, v državnem pravobranilstvu in v organih
za postopek o prekrških (Uradni list RS, št. 41/94, 52/98
in 69/01) se črta četrti odstavek 5. člena
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se besede “tri plačilne
razrede” nadomestijo z besedami “dva plačilna razreda”.
3. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izjemoma lahko napreduje zaposleni, ki za najmanj
100% preseže skupno število točk, potrebnih za napredovanje za en plačilni razred, in je nadpovprečno delovno uspešen, in sicer hkrati za največ dva plačilna razreda, pri čemer
je za vsako 100% preseganje števila točk možno napredovati za en plačilni razred.”.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-01-2/01
Ljubljana, dne 22. aprila 2002.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje
Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
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Seznam standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o osebni
varovalni opremi

1D SRGODJL SUYHJD RGVWDYND  þOHQD RGUHGEH R
osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 97/00)
ministrica za gospodarstvo objavlja

S E Z N A M S T A N D A R D O V,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
proizvoda z odredbo o osebni varovalni
opremi
Oznaka
1
standarda

Naslov standarda v slovenskem Naslov standarda v angleškem
2
3
jeziku
jeziku

5HIHUHQþQL
4
dokument

SIST EN 132:1999

Oprema za varovanje dihal - Definicije Respiratory protective devices izrazov in piktogrami
Definitions of terms and pictograms

EN 132:1998

SIST EN 133:1996

Oprema za varovanje dihal Razvrstitev

Respiratory protective devices Classification

EN 133:1990

SIST EN 134:1998

Oprema za varovanje dihal Poimenovanje sestavnih delov

Respiratory protective devices Nomenclature of components

EN 134:1998

SIST EN 135:1999

Oprema za varovanje dihal - Seznam
ustreznih izrazov

Respiratory protective devices - List of EN 135:1998
equivalent terms

SIST EN 136:1998

Oprema za varovanje dihal - Obrazne
maske - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - Full
face masks - Requirements, testing,
marking

SIST EN 137:1996

Oprema za varovanje dihal Avtonomen dihalni aparat z odprtim
krogom z dovodom stisnjenega zraka
-=DKWHYHSUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - Self- EN 137:1993
contained open-circuit compressed air
breathing apparatus - Requirements,
testing, marking

SIST EN 138:1996

Oprema za varovanje dihal - Cevni
GLKDOQLDSDUDW]DYGLKDYDQMHVYHåHJD
zraka z obrazno masko, polobrazno
masko ali ustnikom - Zahteve,
SUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - Fresh EN 138:1994
air hose breathing apparatus for use
with full face mask, half mask or
mouthpiece assembly Requirements, testing, marking

SIST EN 139:1998

Oprema za varovanje dihal - Dihalni
aparat na stisnjen zrak z obrazno
masko, polobrazno masko ali
ustnikom - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices Compressed air line breathing
apparatus for use with a full face
mask, half mask or a mouthpiece
assembly - Requirements, testing,
marking

EN 139:1994

SIST EN
139:1998/A1:2000

Oprema za varovanje dihal - Dihalni
aparat na stisnjeni zrak z obrazno
masko, polobrazno masko ali
ustnikom - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices Compressed air line breathing
apparatus for use with a full face
mask, half mask or mouthpiece
assembly - Requirements, testing,
marking

EN 139:1994/A1:1999

SIST EN 140:1999

Oprema za varovanje dihal 3ROREUD]QHLQþHWUWLQVNHPDVNH=DKWHYHSUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - Half
masks and quarter masks Requirements, testing, marking

EN 140:1998

SIST EN 141:2001

Oprema za varovanje dihal - Filtri za
pline in kombinirani filtri - Zahteve,
SUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - Gas
filters and combined filters Requirements, testing, marking

EN 141:2000

SIST EN 142:1996

Oprema za varovanje dihal - Ustniki =DKWHYHSUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices Mouthpiece assemblies Requirements, testing, marking

EN 142:1989

EN 136:1998
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Respiratory protective devices EN 143:2000
Particle filters - Requirements, testing,
marking

SIST EN 143:2001

Oprema za varovanje dihal - Filtri za
]DãþLWRSUHGGHOFL- Zahteve,
SUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

SIST EN 144-1:2001

Oprema za varovanje dihal - Ventili za Respiratory protective devices - Gas
plinske jeklenke - 1. del: Navoji za
cylinder valves - Part 1: Thread
connections for insert connector
SULNOMXþNH

EN 144-1:2000

SIST EN 144-2:1999

Oprema za varovanje dihal - Ventili za Respiratory protective devices - Gas
plinske jeklenke - 2. del: Izhodni
cylinder valves - Part 2: Outlet
connections
SULNOMXþNL

EN 144-2:1998

SIST EN 145:1998

Oprema za varovanje dihal Avtonomni dihalni aparat z zaprtim
krogom z dovodom stisnjenega kisika
ali stisnjenega kisika in dušika =DKWHYHSUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - Selfcontained closed-circuit breathing
apparatus compressed oxygen or
compressed oxygen-nitrogen type Requirements, testing, marking

EN 145:1997

SIST EN
145:1998/A1:2000

Oprema za varovanje dihal Avtonomni dihalni aparat z zaprtim
krogom z dovodom stisnjenega kisika
ali stisnjenega kisika in dušika =DKWHYHSUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - Selfcontained closed-circuit breathing
apparatus compressed oxygen or
compressed oxygen-nitrogen type Requirements, testing, marking

EN 145:1997/A1:2000

SIST EN 148-1:1999

Oprema za varovanje dihal - Navoji na Respiratory protective devices maskah - 1. del: Standardna navojna Threads for facepieces - Part 1:
povezava
Standard thread connection

EN 148-1:1999

SIST EN 148-2:1999

Oprema za varovanje dihal - Navoji na Respiratory protective devices maskah - 2. del: Povezava s
Threads for facepieces - Part 2:
Centre thread connection
VUHGLãþHQLPQDYRMHP

EN 148-2:1999

SIST EN 148-3:1999

Oprema za varovanje dihal - Navoji na Respiratory protective devices EN 148-3:1999
maskah - 3. del: Navoji na maskah Threads for facepieces - Part 3: Tread
Navoj M 45X3
connection M 45 x 3

SIST EN 149:2001

Oprema za varovanje dihal 3ROREUD]QHPDVNH]D]DãþLWRSUHG
delci - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing,
marking

EN 149:2001

SIST EN 165:1996

2VHEQRYDURYDQMHRþL- Slovar

Personal eye-protection - Vocabulary

EN 165:1995

SIST EN 166:1996

2VHEQRYDURYDQMHRþL- Specifikacije

Personal eye-protection Specifications

EN 166:1995

SIST EN 167:1996

2VHEQRYDURYDQMHRþL- Metode
RSWLþQLKSUHVNXVRY

Personal eye-protection - Optical test
methods

EN 167:1995

SIST EN 168:1996

2VHEQRYDURYDQMHRþL- Metode
QHRSWLþQLKSUHVNXVRY

Personal eye-protection - Non-optical
test methods

EN 168:1995

SIST EN 169:1996

2VHEQRYDURYDQMHRþL- Filtri za varilne Personal eye-protection - Filters for
in sorodne tehnike - Zahteve
welding and related techniques Transmittance requirements and
SUHSXVWQRVWLLQSULSRURþHQDXSRUDED
recommended utilisation

EN 169:1992

SIST EN 170:1996

2VHEQRYDURYDQMHRþL-8OWUDYLMROLþQL
filtri - Zahteve za prepustnost in
SULSRURþHQDXSRUDED

Personal eye-protection - Ultraviolet
filters - Transmittance requirements
and recommended use

EN 170:1992

SIST EN 171:1996

2VHEQRYDURYDQMHRþL-,QIUDUGHþLILOWUL Personal eye-protection - Infrared
- Zahteve za prepustnost in
filters - Transmittance requirements
and recommended use
SULSRURþHQDXSRUDED

EN 171:1992

SIST EN 172:1996

Osebno varovaQMHRþL- Filtri za
]DãþLWRSUHGVRQþQLPEOHVNRPY
industriji

EN 172:1994

Personal eye protection - Sunglare
filters for industrial use
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SIST EN
172:1996/A1:2000

2VHEQRYDURYDQMHRþL- Filtri za
]DãþLWRSUHGVRQþQLPEOHVNRPY
industriji

Personal eye-protection - Sunglare
filters for industrial use

EN 172:1994/A1:2000

SIST EN 174:2001

2VHEQRYDURYDQMHRþL-6PXþDUVND
RþDOD

Personal eye-protection - Ski goggles
for downhill skiing

EN 174:2001

SIST EN 175:1998

Osebno varovanje - Oprema za
YDURYDQMHRþLLQREraza pri varjenju in
podobnih postopkih

Personal protection - Equipment for
eye and face protection during
welding and allied processes

EN 175:1997

SIST EN 207:1999

2VHEQRYDURYDQMHRþL- Filtri in
SULSUDYH]D]DãþLWRSUHGODVHUVNLPL
åDUNL

Personal eye-protection - Filters and
eye-protectors against laser radiation
(laser eye-protectors)

EN 207:1998

SIST EN 208:1999

2VHEQRYDURYDQMHRþL- Oprema za
]DãþLWRRþLSULQDVWDYLWYDKODVHUMDLQ
laserskih sistemov

Personal eye-protection - Eyeprotectors for adjustment work on
lasers and laser systems (laser
adjustment eye-protectors)

EN 208:1998

SIST EN 250:2000

Oprema za dihanje - Potapljaški
dihalni aparat z odprtim krogom na
stisnjen zrak - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory equipment - open-circuit
self-contained compressed air diving
apparatus - requirements, testing,
marking

EN 250:2000

SIST EN 269:1996

Oprema za varovanje dihal - Kapuca s Respiratory protective devices Powered fresh air hose breathing
WODþQLPGRYRGRPVYHåHJD]UDNDapparatus incorporating a hood =DKWHYHSUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH
Requirements, testing, marking

EN 269:1994

SIST EN 270:1998

Oprema za varovanje dihal - Dihalni
aparat na stisnjen zrak s kapuco =DKWHYHSUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices Compressed air line breathing
apparatus incorporating a hood Requirement, testing, marking

EN 270:1994

SIST EN
270:1998/A1:2000

Oprema za varovanje dihal - Dihalni
aparat na stisnjen zrak s kapuco =DKWHYHSUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices Compressed air line breathing
apparatus incorporating a hood Requirement, testing, marking

EN 270:1994/A1:2000

SIST EN 271:1998

Oprema za varovanje dihal - Dihalni
aparat na stisnjen zrak ali z dovodom
VYHåHJD]UDNDVNDSXFR]DXSRUDER
pri peskanju - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices Compressed air line or powered fresh
air hose breathing apparatus
incorporating a hood for use in
abrasive blasting operations Requirements, testing, marking

EN 271:1995

SIST EN
271:1998/A1:2000

Oprema za varovanje dihal - Dihalni
aparat na stisnjen zrak ali z dovodom
VYHåHJD]UDNDVNDSXFR]DXSRUDER
pri peskanju - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices Compressed air line or powered fresh
air hose breathing apparatus
incorporating a hood for use in
abrasive blasting operations Requirements, testing, marking

EN 271:1995/A1:2000

SIST EN 340:1996

Varovalna obleka - Splošne zahteve

Protective clothing - General
requirements

EN 340:1993

SIST EN 341:1996

2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWR Personal protective equipment against EN 341:1992
pred padci z višine - Naprave za
falls from a height - Descender
devices
VSXãþDQMH

SIST EN
341:1996/A1:1998

2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWR Personal protective equipment against EN 341:1992/A1:1996
pred padci z višine - Naprave za
falls from a height - Descender
devices
VSXãþDQMH
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SIST EN 344:1996

Zahteve in preskusne metode za
Requirements and test methods for
]DãþLWQRYDURYDOQRLQGHORYQRREXWHY safety, protective and occupational
za poklicno uporabo
footwear for professional use

EN 344:1992

SIST EN
344:1996/A1:1998

Zahteve in preskusne metode za
Requirements and test methods for
]DãþLWQRYDURYDOQRLQGHORYQRREXWHY safety, protective and occupational
za poklicno uporabo
footwear for professional use

EN 344:1992/A1:1997

SIST EN 344-2:1996

=DãþLWQDYDURYDOQDLQGHORYQDREXWHY Safety, protective and occupational
za poklicno uporabo - 2. del: Dodatne footwear for professional use - Part 2:
zahteve in preskusne metode
Additional requirements and test
methods

EN 344-2:1996

SIST EN 345:1996

3RGUREHQRSLV]DãþLWQHREXWYH]D
poklicno uporabo

Specification for safety footwear for
professional use

EN 345:1992

SIST EN
345:1996/A1:1998

3RGUREHQRSLV]DãþLWQHREXWYH]D
poklicno uporabo

Specification for safety footwear for
professional use

EN 345:1992/A1:1997

SIST EN 345-2:1996

=DãþLWQDREXWHY]DSRNOLFQRXSRUDER- Safety footwear for professional use 2. del: Dodatne specifikacije
Part 2: Additional specifications

EN 345-2:1996

SIST EN 346:1996

Podroben opis varovalne obutve za
poklicno uporabo

Specification for protective footwear
for professional use

EN 346:1992

SIST EN
346:1996/A1:1998

Podroben opis varovalne obutve za
poklicno uporabo

Specification for protective footwear
for professional use

EN 346:1992/A1:1997

SIST EN 346-2:1996

Varovalna obutev za poklicno uporabo Protective footwear for professional
- 2. del: Dodatne specifikacije
use - Part 2: Additional specifications

EN 346-2:1996

SIST EN 347:1996

Podroben opis delovne obutve za
poklicno uporabo

Specification for occupational
footwear for professional use

EN 347:1992

SIST EN
347:1996/A1:1998

Podroben opis delovne obutve za
poklicno uporabo

Specification for occupational
footwear for professional use

EN 347:1992/A1:1997

SIST EN 347-2:1996

Delovna obutev za poklicno uporabo - Occupational footwear for
2. del: Dodatne specifikacije
professional use - Part 2: Additional
specifications

EN 347-2:1996

SIST EN 348:1996

Varovalna obleka - Preskusna
metoda: Ugotavljanje obnašanja
materialov, zadetih z brizgom staljene
kovine

Protective clothing - Test method:
Determination of behaviour of
materials on impact of small splashes
of molten metal

EN 348:1992

SIST EN 352-1:1996

Varovanje sluha - Varnostne zahteve
in preskušanje - 1. del: Naušniki

Hearing protectors - Safety
requirements and testing - Part 1: Ear
muffs

EN 352-1:1993

SIST EN 352-2:1996

Varovanje sluha - Varnostne zahteve
in preskušanje -GHOýHSL

Hearing protectors - Safety
requirements and testing - Part 2:
Earplugs

EN 352-2:1993

SIST EN 352-3:1998

Varovanje sluha - Varnostne zahteve
in preskušanje - 3. del: Naušniki za
pritrditev na industrijsko varnostno
þHODGR

Hearing protectors - Safety
EN 352-3:1996
requirements and testing - Part 3: Earmuffs attached to an industrial safety
helmet

SIST EN 353-1:1996

2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWR Personal protective equipment against EN 353-1:1992
pred padci z višine - Varovalne
falls from a height - Guided type fall
naprave na togo sidranih vodilih
arresters on a rigid anchorage line

SIST EN 353-2:1996

2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWR Personal protective equipment against EN 353-2:1992
pred padci z višine - Varovalne
falls from a height - Guided type fall
naprave na gibljivih vodilih
arresters on a flexible anchorage line

SIST EN 354:1996

2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWR Personal protective equipment against EN 354:1992
pred padci z višine - Lovilne vrvi
falls from a height - Lanyards
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SIST EN 355:1996

2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWR Personal protective equipment against EN 355:1992
pred padci z višine -%ODåLOQLNLSDGFD
falls from a height - Energy absorbers

SIST EN 358:2000

Osebna varovalna oprema za
QDPHVWLWHYSULGHOXLQ]DãþLWRSUHG
padci z višine - Pasovi za namestitev
pri delu, pozicijski trakovi in zanke

SIST EN 360:1996

2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWR Personal protective equipment against EN 360:1992
pred padci z višine - Varovalne
falls from a height - Retractable type
fall arresters
QDSUDYHVVDPRGHMQLPYUDþDQMHP

SIST EN 361:1996

2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWR Personal protective equipment against EN 361:1992
pred padci z višine - Varovalni pas falls from a height - Full body
padalski
harnesses

SIST EN 362:1996

Osebna varovalna oprema za zDãþLWR Personal protective equipment against EN 362:1992
pred padci z višine - Vezni elementi
falls from a height - Connectors

SIST EN 363:1996

2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWR Personal protective equipment against EN 363:1992
pred padci z višine - Lovilni sistemi
falls from a height - Fall arrest
systems

SIST EN 364:1996

2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWR Personal protective equipment against EN 364:1992
pred padci z višine - Preskusne
falls from a height - Test methods
metode

SIST EN 365:1996

Osebna YDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWR
pred padci z višine - Splošne zahteve
za navodila za uporabo in
R]QDþHYDQMH

Personal protective equipment against EN 365:1992
falls from a height - General
requirements for instructions for use
and for marking

SIST EN 366:1996

Varovalna obleka -=DãþLWDSUHGXþLQNL
toplote in ognja - Metoda preskušanja
za vrednotenje materialov in izdelkov
iz teh materialov, ki so izpostavljeni
izvoru toplotnega sevanja

Protective clothing - Protection
EN 366:1993
against heat and fire - Method of test:
Evaluation of materials and material
assemblies when exposed to a source
of radiant heat

SIST EN 367:1996

Varovalna obleka -=DãþLWDSUHGXþLQNL
toplote in ognja -0HWRGD]DGRORþDQMH
prenosa toplote pri izpostavljenosti
plamenu

Protective clothing - Protection
against heat and fire - Method of
determining heat transmission on
exposure to flame

EN 367:1992

SIST EN 368:1996

=DãþLWQDREOHND-=DãþLWDSUHGXþLQNL
WHNRþLKNHPLNDOLM- Preskusna metoda:
Odpornost materialov na penetracijo
WHNRþLQ

Protective clothing - Protection
against liquid chemicals - Test
method: Resistance of materials to
penetration by liquids

EN 368:1992

SIST EN 369:1996

Varovalna obleka -=DãþLWDSUHGXþLQNL
WHNRþLKNHPLNDOLM- Preskusna metoda:
Odpornost materialov na prepustnost
WHNRþLQ

Protective clothing - Protection
against liquid chemicals - Test
method: Resistance of materials to
permeation by liquids

EN 369:1993

SIST EN 371:1996

Oprema za varovanje dihal - Filtri AX
in kombinirani filtri za organske
spojine z nizkim vrHOLãþHP- Zahteve,
SUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - AX
EN 371:1992
gas filters and combined filters against
low boiling organic compounds Requirements, testing, marking

SIST EN 372:1996

Oprema za varovanje dihal - Filtri SX
za sSHFLILþQHVQRYL- Zahteve,
SUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - SX
EN 372:1992
gas filters and combined filters against
specific named compounds Requirements, testing, marking

SIST EN 373:1996

Varovalna obleka - Ocenitev
odpornosti materialov na obrizg
staljene kovine

Protective clothing - Assessment of
resistance of materials to molten
metal splash

Personal protective equipment for
work positioning and prevention of
falls from a height - Belts for work
positioning and restraint and work
positioning lanyards

EN 358:1999

EN 373:1993
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SIST EN 374-1:1996

9DURYDOQHURNDYLFH]D]DãþLWRSUHG
kemikalijami in mikroorganizmi 1. del: Terminologija in zahteve za
izdelavo

Protective gloves against chemicals
and micro-organisms - Part 1:
Terminology and performance
requirements

EN 374-1:1994

SIST EN 374-2:1996

9DURYDOQHURNDYLFH]D]DãþLWRSUHG
kemikalijami in mikroorganizmi 2. GHO'RORþDQMHRGSRUQRVWLQD
penetracijo

Protective gloves against chemicals
and micro-organisms - Part 2:
Determination of resistance to
penetration

EN 374-2:1994

SIST EN 374-3:1996

9DURYDOQHURNDYLFH]D]DãþLWRSUHG
kemikalijami in mikroorganizmi 3. GHO'RORþDQMHRGSRUQRVWLQD
pronicanje kemikalij

Protective gloves against chemicals
and micro-organisms - Part 3:
Determination of resistance to
permeation by chemicals

EN 374-3:1994

SIST EN 379:1996

Specifikacija za samozatemnitvene
filtre in za filtre z dvojnim prepustnim
REPRþMHP]DYDrjenje

Specification for welding filters with
switchable luminous transmittance
and welding filters with dual luminous
transmittance

EN 379:1994

SIST EN
379:1996/A1:1999

Specifikacija za samozatemnitvene
filtre in za filtre z dvojnim prepustnim
REPRþMHP]a varjenje

Specification for welding filters with
switchable luminous transmittance
and welding filters with dual luminous
transmittance

EN 379:1994/A1:1998

SIST EN 381-1:1996

Varovalna obleka za uporabnike
URþQLKYHULåQLKåDJ- 1. del: Oprema
za preskušanje odpornosti na urez z
YHULåQRåDJR

Protective clothing for users of handheld chainsaws - Part 1: Test rig for
testing resistance to cutting by a
chainsaw

EN 381-1:1993

SIST EN 381-2:1996

Varovalna obleka za uporabnike
SUHQRVQLKYHULåQLKåDJ- 2. del:
3UHVNXVQHPHWRGH]DãþLWQLNHQRJ

Protective clothing for users of handheld chain saws - Part 2: Test
methods for leg protectors

EN 381-2:1995

SIST EN 381-3:1996

Varovalna obleka za uporabnike
SUHQRVQLKYHULåQLKåDJ- 3. del:
Preskusne metode za obutev

Protective clothing for users of handheld chain-saws - Part 3: Test
methods for footwear

EN 381-3:1996

SIST EN 381-4:2000

Varovalna obleka za uporabnike
Protective clothing for users of hand- EN 381-4:1999
URþQLKYHULåQLKåDJ- 4. del: Metode za held chainsaws - Part 4: Test methods
for chainsaw protective gloves
SUHVNXãDQMH]DãþLWQLKURNDYLF]D
XSRUDEQLNHYHULåQLKåDJ

SIST EN 381-5:1996

Varovalna obleka za uporabnike
SUHQRVQLKYHULåQLKåDJ- 5. del:
=DKWHYH]DãþLWQLNHQRJ

Protective clothing for users of handheld chain saws - Part 5:
Requirements for leg protectors

EN 381-5:1995

SIST EN 381-7:2000

Varovalna obleka za uporabnike
URþQLKYHULåQLKåDJ- 7. del: Zahteve
]D]DãþLWQHURNDYLFH]DXSRUDEQLNH
YHULåQLKåDJ

Protective clothing for users of handheld chainsaws - Part 7:
Requirements for chainsaw protective
gloves

EN 381-7:1999

SIST EN 381-8:1998

Varovalna obleka za uporabnike
URþQLKYHULåQLKåDJ- 8. del: Metode za
SUHVNXãDQMH]DãþLWQLKGRNROHQLF
JDPDã ]DXSRUDEQLNHYHULåQLKåDJ

Protective clothing for users of handheld chain saws - Part 8: Test
methods for chain saw protective
gaiters

EN 381-8:1997

SIST EN 381-9:1998

Varovalna obleka za uporabnike
URþQLKYHULåQLKåDJ- 9. del: Zahteve
]D]DãþLWQHGRNROHQLFH JDPDãH ]D
XSRUDEQLNHYHULåQLKåDJ

Protective clothing for users of hand- EN 381-9:1997
held chain saws - Part 9:
Requirements for chain saw protective
gaiters

SIST EN 388:1996

9DURYDOQHURNDYLFH]D]DãþLWRSUHG
mehanskimi nevarnostmi

Protective gloves against mechanical
risks

EN 388:1994

SIST EN 393:1996

5HãHYDOQLMRSLþLLQRVHEQLSODYDOQL
SULSRPRþNL-3ODYDOQLSULSRPRþNL50 N

Lifejackets and personal buoyancy
aids - Buoyancy aids - 50 N

EN 393:1993
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SIST EN
393:1996/A1:2000

5HãHYDOQLMRSLþLLQRVHEQLSODYDOQL
SULSRPRþNL-3ODYDOQLSULSRPRþki 50 N

Lifejackets and personal buoyancy
aids - Buoyancy aids - 50 N

EN 393:1993/A1:1998

SIST EN 394:1996

5HãHYDOQLMRSLþLLQRVHEQLSODYDOQL
SULSRPRþNL- Dodatki

Lifejackets and personal buoyancy
aids - Additional items

EN 394:1993

SIST EN 395:1996

RHãHYDOQLMRSLþLLQRVHEQLSODYDOQL
SULSRPRþNL-5HãHYDOQLMRSLþL- 100 N

Lifejackets and personal buoyancy
aids - Lifejackets - 100 N

EN 395:1993

SIST EN
395:1996/A1:2000

5HãHYDOQLMRSLþLLQRVHEQLSODYDOQL
SULSRPRþNL-5HãHYDOQLMRSLþL- 100 N

Lifejackets and personal buoyancy
aids - Lifejackets - 100 N

EN 395:1993/A1:1998

SIST EN 396:1998

5HãHYDOQLMRSLþLLQRVHEQLSODYDOQL
SULSRPRþNL-5HãHYDOQLMRSLþL- 150 N

Lifejackets and personal buoyancy
aids - Lifejackets - 150 N

EN 396:1993

SIST EN
396:1998/A1:2000

5HãHYDOQLMRSLþLLQRVHEQLSODYDOQL
SULSRPRþNL-5HãHYDOQLMRSLþL- 150 N

Lifejackets and personal buoyancy
aids - Lifejackets - 150 N

EN 396:1993/A1:1998

SIST EN 397:1996

,QGXVWULMVNH]DãþLWQHþHODGH

Industrial safety helmets

EN 397:1995

SIST EN
397:1996/A1:2000

,QGXVWULMVNH]DãþLWQHþHODGH

Industrial safety helmets

EN 397:1995/A1:2000

SIST EN 399:1996

5HãHYDOQLMRSLþLLQRVHEQLSODYDOQL
SULSRPRþNL-5HãHYDOQLMRSLþL- 275 N

Lifejackets and personal buoyancy
aids - Lifejackets - 275 N

EN 399:1993

SIST EN
399:1996/A1:2000

5HãHYDOQLMRSLþLLQRVHEQLSODYDOQL
SULSRPRþNL-5HãHYDOQLMRSLþL- 275 N

Lifejackets and personal buoyancy
aids - Lifejackets - 275 N

EN 399:1993/A1:1998

SIST EN 400:1996

Oprema za varovanje dihal za
samoreševanje - Samoreševalni
avtonomni dihalni aparat z zaprtim
krogom z dovodom komprimiranega
kisika - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices for self- EN 400:1993
rescue - Self-contained closed-circuit
breathing apparatus - Compressed
oxygen escape apparatus Requirements, testing, marking

SIST EN 401:1996

Oprema za varovanje dihal za
samoreševanje - Samoreševalni
avtonomni dihalni aparat z zaprtim
krogom z vezanim kisikom (KO2) =DKWHYHSUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices for self- EN 401:1993
rescue - Self-contained closed-circuit
breathing apparatus - Chemical
oxygen (KO2) escape apparatus Requirements, testing, marking

SIST EN 402:1996

Oprema za varovanje dihal za rešitev
- Samoreševalni avtonomni dihalni
aparat z obrazno masko ali ustnikom
z odprtim krogom z dovodom
komprimiranega zraka - Zahteve,
SUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices for
escape - Self-contained open-circuit
compressed air breathing apparatus
with full face mask or mouthpiece
assembly - Requirements, testing,
marking

SIST EN 403:1996

Oprema za varovanje dihal za
samoreševanje - Kapuca s filtracijsko
QDSUDYR]DVDPRUHãHYDQMHSULSRåDUX
-=DKWHYHSUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices for self- EN 403:1993
rescue - Filtering devices with hood
for self-rescue from fire Requirements, testing, marking

SIST EN 404:1996

Oprema za varovanje dihal za
samoreševanje - Samoreševalni filter
-=DKWHYHSUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices for self- EN 404:1993
rescue - Filter self-rescuer Requirements, testing, marking

SIST EN 405:1996

Oprema za varovanje dihal za
samoreševanje - Polobrazna maska z
ventili za varovanje pred plini ali plini
in delci - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices EN 405:1992
Valved filtering half masks to protect
against gases or gases and particles Requirements, testing, marking

SIST EN 407:1996

9DURYDOQHURNDYLFH]D]DãþLWRSUHG
XþLQNLWRSORWHLQRJQMD

Protective gloves against thermal
risks (Heat and/or fire)

SIST EN 412:1996

9DURYDOQLSUHGSDVQLNL]D]DãþLWRSUHG Protective aprons for use with hand
knives
XUH]L]URþQLPLQRåL

EN 402:1993

EN 407:1994
EN 412:1993
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SIST EN 420:1996

Splošne zahteve za rokavice

General requirements for gloves

EN 420:1994

SIST EN 421:1996

9DURYDOQHURNDYLFH]D]DãþLWRSUHG
ionizirnim sevanjem in radioaktivno
kontaminacijo

Protective gloves against ionizing
radiation and radioactive
contamination

EN 421:1994

SIST EN 443:1998

*DVLOVNHþHODGH

Helmets for firefighters

EN 443:1997

SIST EN 458:1996

Varovanje sluha -3ULSRURþLOD]D
L]ELURXSRUDERQHJRLQY]GUåHYDQMHNavodilo

Hearing protectors Recommendations for selection, use,
care and maintenance - Guidance
document

EN 458:1993

SIST EN 463:1996

9DURYDOQDREOHND]D]DãþLWRSUHG
teNRþLPLNHPLNDOLMDPL- Preskusna
PHWRGD'RORþDQMHRGSRUQRVWLQD
SHQHWUDFLMRFXUNDWHNRþLQH

Protective clothing - Protection
against liquid chemicals - Test
method: Determination of resistance
to penetration by a jet of liquid (Jet
Test)

EN 463:1994

SIST EN 464:1996

9DURYDOQDREOHND]D]DãþLWRSUHG
WHNRþLPLLQSOLQDVWLPLNHPLNDOLMDPL
YNOMXþQR]DHURVROLLQWUGQLPLGHOFL3UHVNXVQDPHWRGD'RORþDQMH
neprepustnosti plinotesnih oblek
QRWUDQMLWODþQLSUHVNXV

Protective clothing - Protection
EN 464:1994
against liquid and gaseous chemicals,
including aerosols and solid particles Test method: Determination of leaktightness of gas-tight suits (Internal
pressure test)

SIST EN 465:1996

Varovalna obleka - Varovanje pred
XþLQNLWHNRþLKNHPLNDOLM- Zahteve za
izGHODYRREODþLO]D]DãþLWRSUHG
kemikalijami z zatesnjenimi spoji med
posameznimi deli obleke (oprema
tipa 4)

Protective clothing - Protection
against liquid chemicals Performance requirements for
chemical protective clothing with
spray-tight connections between
different parts of the clothing (Type 4
Equipment)

EN 465:1995

SIST EN
465:1996/A1:1999

Varovalna obleka - Varovanje pred
XþLQNLWHNRþLKNHPLNDOLM- Zahteve za
L]GHODYRREODþLO]]DWHVQMHQLPLVSRML
med posameznimi deli obleke za
]DãþLWRSUHGNHPLkalijami (oprema tipa
4)

Protective clothing - Protection
against liquid chemicals Performance requirements for
chemical protective clothing with
spray-tight connections between
different parts of the clothing (Type 4
Equipment)

EN 465:1995/A1:1998

SIST EN 466:1998

Varovalna obleka - Varovanje pred
XþLQNLWHNRþLKNHPLNDOLM- Zahteve za
L]GHODYRYDURYDOQLKREODþLOVVSRML
UD]OLþQLKGHORYREOHNHQHSUHSXVWQLPL
za vodo (oprema tipa 3)

Protective clothing - Protection
against liquid chemicals Performance requirements for
chemical protective clothing with
liquid-tight connections between
different parts of the clothing (Type 3
Equipment)

EN 466:1995

SIST EN
466:1998/A1:1999

Varovalna obleka - Varovanje pred
XþLQNLWHNRþLKNHPLNDOLM- Zahteve za
L]GHODYRYDURYDOQLKREODþil s spoji
UD]OLþQLKGHORYREOHNHQHSUHSXVWQLPL
za vodo (oprema tipa 3)

Protective clothing - Protection
against liquid chemicals Performance requirements for
chemical protective clothing with
liquid-tight connections between
different parts of the clothing (Type 3
Equipment)

EN 466:1995/A1:1998

SIST EN 467:1996

Varovalna obleka - Varovanje pred
XþLQNLWHNRþLKNHPLNDOLM- Zahteve za
L]GHODYRREODþLONL]DJRWDYOMDMR
]DãþLWRGHORYWHOHVD

Protective clothing - Protection
EN 467:1995
against liquid chemicals Performance requirements for
garments providing protection to parts
of the body

SIST EN
467:1996/A1:1999

Varovalna obleka - Varovanje pred
XþLQNLWHNRþLKNHPLNDOLM- Zahteve za
L]GHODYRREODþLONLãþLWLMRGHOHWHOHVD

Protective clothing - Protection
EN 467:1995/A1:1998
against liquid chemicals Performance requirements for
garments providing protection to parts
of the body
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SIST EN 468:1996

9DURYDOQDREOHND]D]DãþLWRSUHG
WHNRþLPLNHPLNDOLMDPL- Preskusna
PHWRGD'RORþDQMHRGSRUQRVWL
materialov na penetracijo z
razprševanjem (Spray test)

Protective clothing - Protection
against liquid chemicals - Test
method: Determination of resistance
to penetration by spray (Spray Test)

EN 468:1994

SIST EN 469:1996

=DãþLWQDREOHND]DJDVLOFH- Zahteve
in preskuVQHPHWRGH]D]DãþLWQR
obleko za gasilce

Protective clothing for firefighters Requirements and test methods for
protective clothing for firefighting

EN 469:1995

SIST EN 470-1:1996

Protective clothing for use in welding
EN 470-1:1995
=DãþLWQDREOHND]DXSRUDERSUL
varjenju in sorodnih postopkih - 1. del: and allied processes - Part 1: General
Splošne zahteve
requirements

SIST EN 4701:1996/A1:1999

Varovalna obleka za uporabo pri
Protective clothing for use in welding
EN 470varjenju in sorodnih postopkih - 1. del: and allied processes - Part 1: General 1:1995/A1:1998
Splošne zahteve)
requirements

SIST EN 471:1996

Dobro vidna opozorilna obleka

High-visibility warning clothing

SIST EN 510:1996

Opredelitev zahtev za varovalno
obleko, kjer je nevarnost, da se
REOHND]DSOHWHREJLEDMRþHGHOH

Specification for protective clothing for EN 510:1993
use where there is a risk of
entanglement with moving parts

SIST EN 511:1996

5RNDYLFH]D]DãþLWRSUHGPUD]RP

Protective gloves against cold

SIST EN 530:1996

Material za varovalno obleko, odporen Abrasion resistance of protective
proti obrabi - Preskusne metode
clothing material - Test methods

EN 530:1994

SIST EN 531:1996

Protective clothing for industrial
=DãþLWQDREOHND]DGHODYFHY
LQGXVWULMLNLVRL]SRVWDYOMHQLXþLQNRP workers exposed to heat (excluding
toplRWH QHYNOMXþXMHREOHNH]DJDVLOFH firefighters' and welders' clothing)
in varilce)

EN 531:1995

SIST EN
531:1996/A1:1999

Protective clothing for industrial
=DãþLWQDREOHND]DGHODYFHY
workers exposed to heat (excluding
LQGXVWULMLNLVRL]SRVWDYOMHQLXþinkom
WRSORWH QHYNOMXþXMHREOHNH]DJDVLOFH firefighters' and welders' clothing)
in varilce)

EN 531:1995/A1:1998

SIST EN 532:1996

Varovalna obleka -=DãþLWDSUHGXþLQNL Protective clothing - Protection
toplote in plamena - Preskusna
against heat and flame - Test method
metoda z omejenim širjenjem
for limited flame spread
plamena

EN 532:1994

SIST EN 533:1998

Varovalna obleka - Varovanje pred
Protective clothing - Protective against EN 533:1997
XþLQNLWRSORWHLQSODPHQD- Materiali in heat and flame - Limited flame spread
kombinacije materialov z omejeno
materials and material assemblies
stopnjo gorljivosti

SIST EN 568:1998

Gorniška oprema - Sidra za led Varnostne zahteve in preskusne
metode*

Mountaineering equipment - Ice
anchors - Safety requirements and
test methods

EN 568:1997

SIST EN 659:1996

=DãþLWQHURNDYLFH]DJDVLOFH

Protective gloves for firefighters

EN 659:1996

SIST EN 702:1996

Varovalna obleka -=DãþLWDSUHGXþLQNL
toplote in plamena - Preskusna
PHWRGDGRORþDQMHSUHQRVDWRSORWHRE
GRWLNXVNR]L]DãþLWQRREOHNRDOLQMHQH
materiale

Protective clothing - Protection
EN 702:1994
against heat and flame - Test method:
Determination of the contact heat
transmission through protective
clothing or its materials

SIST EN 795:1996**

Varovanje pred padci z višine 6LGULãþD- Zahteve in preskušanje

Protection against falls from a height - EN 795:1996
Anchor devices - Requirements and
testing

SIST EN
795:1996/A1:2001

Varovanje pred padci z višine 6LGULãþD- Zahteve in preskušanje

Protection against falls from a height - EN 795:1996/A1:2000
Anchor devices - Requirements and
testing

SIST EN 812:1998

/DKNHLQGXVWULMVNHþHODGH]D
varovanje pred udarci z glavo

Industrial bump caps

EN 471:1994

EN 511:1994

EN 812:1997
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SIST EN 813:1998

2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWR Personal protective equipment for
pred padci z višine -6HGHåQLSDV
prevention of falls from a height - Sit
harnesses

EN 813:1997

SIST EN 863:1996

Varovalna obleka - Mehanske
lastnosti - Preskusna metoda:
odpornost proti prebadanju

Protective clothing - Mechanical
properties - Test method: Puncture
resistance

EN 863:1995

SIST EN 892:1998

Gorniška oprema - Vrvi - Varnostne
zahteve in preskusne metode*

Mountaineering equipment - Dynamic
mountaineering ropes - Safety
requirements and test methods

EN 892:1996

SIST EN 958:1998

Gorniška oprema - Naprave za
EODåLWHYXGDUFD]DXSRUDERQDYUYLVarnostne zahteve in preskusne
metode*

Mountaineering equipment - Energy
EN 958:1996
absorbing systems for use in
klettersteig (via ferrata) climbing Safety requirements and test methods

SIST EN 960:1996

0RGHOLJODY]DSUHVNXãDQMH]DãþLWQLK
þHODG

Headforms for use in the testing of
protective helmets

EN 960:1994

SIST EN
960:1996/A1:1999

0RGHOLJODY]DSUHVNXãDQMH]DãþLWQLK
þHODG

Headforms for use in the testing of
protective helmets

EN 960:1994/A1:1998

SIST EN 966:1996

ýHODGH]DãSRUWQHGHMDYQRVWLY]UDNX

Helmets for airborne sports

EN 966:1996

SIST EN
966:1996/A1:2000

ýHODGH]DãSRUWQHGHMDYQRVWLY]UDNX

Helmets for airborne sports

EN 966:1996/A1:2000

SIST EN 967:1998

Varovala glave za igralce hokeja na
ledu

Head protectors for ice hockey
players

EN 967:1996

SIST EN 1061:1998

Oprema za varovanje dihal pri
samoreševanju - Samoreševalni
avtonomni dihalni aparat z zaprtim
krogom z vezanim kisikom (NaClO3) =DKWHYHSUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices for self- EN 1061:1996
rescue - Self-contained closed-circuit
breathing apparatus - Chemical
oxygen (NaClO3) escape apparatus Requirements, testing, marking

SIST EN 1073-1:1998 Varovalna obleka pred radioaktivno
kontaminacijo - 1. del: Zahteve in
preskusne metode za varovalno
REOHNR]GRYRGRP]UDND]D]DãþLWR
pred radioaktivnimi delci

Protective clothing against radioactive EN 1073-1:1998
contamination - Part 1: Requirements
and test methods for ventilated
protective clothing against particulate
radioactivate contamination

SIST EN 1077:1996

ýHODGH]DDOSVNHVPXþDUMH

SIST EN 1078:1998

EN 1078:1997
ýHODGH]DNROHVDUMHLQXSRUDEQLNHURON Helmets for pedal cyclists and for
in kotalk
users of skateboards and roller skates

SIST EN 1080:1998

9DURYDOQHþHODGH]DRWURNH

Helmets for alpine skiers

EN 1077:1996

Impact protection helmets for young
children

EN 1080:1997

SIST EN 1082-1:1998 Varovalna obleka - Rokavice in
ãþLWQLNLURN]DYDURYDQMHSUHG
XUH]QLQDPLLQYERGRPURþQHJDQRåD1. deOäLþQDSOHWHQDURNDYLFDLQ
ãþLWQLNURNH

Protective clothing - Gloves and arm
guards protecting against cuts and
stabs by hand knives - Part 1: Chain
mail gloves and arm guards

EN 1082-1:1996

SIST EN 1082-2:2000 Varovalna obleka - Rokavice in
ãþLWQLNLURk za varovanje pred
XUH]QLQDPLLQYERGRPURþQHJDQRåDGHO5RNDYLFHLQãþLWQLNLURNNLQLVR
VSOHWHQLL]åLFH

Protective clothing - Gloves and arm
guards protecting against cuts and
stabs by hand knives - Part 2: Gloves
and arm guards made of material
other than chain mail

EN 1082-2:2000

SIST EN 1082-3:2000 Varovalna obleka - Rokavice in
ãþLWQLNLURN]DYDURYDQMHSUHG
XUH]QLQDPLLQYERGRPURþQHJDQRåD3. del: Preskus z urezom za tkanine,
usnje in druge materiale

Protective clothing - Gloves and arm
guards protecting against cuts and
stabs by hand knives - Part 3: Impact
cut test for fabric, leather and other
materials

EN 1082-3:2000
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SIST EN 1095:1998

Varnostni pasovi in varnostne vrvi za
uporabo pri veslanju - Varnostne
zahteve in preskusne metode

Deck safety harness and safety line
for use on recreational craft - Safety
requirements and test methods

EN 1095:1998

SIST EN 1146:1998

Oprema za varovanje dihal pri
samoreševanju - Samoreševalni
dihalni aparat na stisnjen zrak z
odprtim krogom in kapuco (reševalni
dihalni aparat na stisnjen zrak s
kapuco - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices for self- EN 1146:1997
rescue - Self-contained open-circuit
compressed air breathing apparatus
incorporating a hood (compressed air
escape apparatus with hood) Requirements, testing, marking

SIST EN
1146:1998/A1:1999

Oprema za varovanje dihal pri
samoreševanju - Samoreševalni
dihalni aparat na stisnjen zrak z
odprtim krogom in kapuco (reševalni
dihalni aparat na stisnjen zrak s
kapuco - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - Self- EN
contained open-circuit compressed air 1146:1997/A1:1998
breathing apparatus incorporating a
hood (compressed air escape
apparatus with hood) - Requirements,
testing, marking

SIST EN
1146:1998/A2:2000

Oprema za varovanje dihal pri
samoreševanju - Samoreševalni
dihalni aparat na stisnjeni zrak z
odprtim krogom in kapuco (reševalni
dihalni aparat na stisnjeni zrak s
kapuco - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - Self- EN
contained open-circuit compressed air 1146:1997/A2:1999
breathing apparatus incorporating a
hood (compressed air escape
apparatus with hood) - Requirements,
testing, marking

SIST EN 1149-1:1998 Varovalna obleka -(OHNWURVWDWLþQH
lastnosti - 1. del: Površinska
odpornost (preskusne metode in
zahteve)

Protective clothing - Electrostatic
properties - Part 1: Surface resistivity
(Test methods and requirements)

EN 1149-1:1995

SIST EN 1149-2:1998 Varovalna obleka -(OHNWURVWDWLþQH
lastnosti - 2. del: Preskusna metoda
]DPHUMHQMHHOHNWULþQHXSRUQRVWLVNR]L
material (vertikalna odpornost)

Protective clothing - Electrostatic
properties - Part 2: Test method for
measurement of the electrical
resistance through a material (vertical
resistance)

EN 1149-2:1997

SIST EN 1150:1999

Varovalna obleka - Vidna obleka za
nepoklicno uporabo - Preskusne
metode in zahteve

Protective clothing - Visibility clothing
for non-professional use - Test
methods and requirements

EN 1150:1999

SIST EN 1384:1996

ýHODGH]DNRQMHQLãNe aktivnosti

Helmets for equestrian activities

EN 1384:1996

SIST EN 1385:1998

ýHODGH]DNDQXLVWHLQãSRUWHQDGLYMLK Helmets for canoeing and white water
vodah
sports

EN 1385:1997

SIST EN 1486:1996

=DãþLWQDREOHND]DJDVLOFHPreskusne metode in zahteve za
RGVHYQRREOHNR]DSRVHEQHQDþLQH
JDãHQMDSRåDURY

Protective clothing for firefighters Test methods and requirements for
reflective clothing for specialized fire
fighting

EN 1486:1996

Motorcyclists' protective clothing
against mechanical impact - Part 1:
Requirements and test methods for
impact protectors

EN 1621-1:1997

SIST EN 1621-1:1998 Varovalne obleke za motoriste pred
mehanskimi vplivi - Zahteve in
SUHVNXVQHPHWRGH]DãþLWQLNH
SIST EN 1731:1998

âþLWQLNL]DRþLLQREUD]]DLQGXVWULMVNR
in neindustrijsko uporabo za
varovanje pred mehanskimi
nevarnostmi in/ali toploto

Mesh type eye and face protectors for EN 1731:1997
industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or
heat
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SIST EN
1731:1998/A1:1998

âþLWQLNL]DRþLLQREUD]]DLQGXstrijsko
in neindustrijsko uporabo za
varovanje pred mehanskimi
nevarnostmi in/ali toploto

Mesh type eye and face protectors for EN
industrial and non-industrial use
1731:1997/A1:1997
against mechanical hazards and/or
heat

SIST EN 1809:1998

Potapljaški prLSRPRþNL- Naprave za
uravnavanje plovnosti - Funkcionalne
in varnostne zahteve, preskusne
metode*

Diving accessories - Buoyancy
compensators - Functional and safety
requirements, test methods

EN 1809:1997

SIST EN 1827:1999

Oprema za varovanje dihal Polobrazna maska brez ventilov za
vdihavanje/vdihavanje s filtri za
]DãþLWRSUHGSOLQLDOLSOLQLLQGHOFLDOL
samo delci - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - Half
masks without inhalation valves and
with separable filtres to protect
against gases or gases and particles
or particles only - Requirements,
testing, marking

EN 1827:1999

SIST EN 1835:2000

Oprema za varovanje dihal - Dihalni
DSDUDWQDVWLVQMHQ]UDN]DODåMDGHOD]
þHODGRDOLNDSXFR- Zahteve,
SUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - Light
duty construction compressed air line
breathing apparatus incorporating a
helmet or a hood - Requirements,
testing, marking

EN 1835:1999

SIST EN 1836:1998

2VHEQRYDURYDQMHRþL-6RQþQDRþDOD Personal eye protection - Sunglasses
and sunglare filters for general use
LQVRQþQLILOWUL]DVSORãno uporabo

EN 1836:1997

SIST EN
1836:1998/A1:2001

2VHEQRYDURYDQMHRþL-6RQþQDRþDOD Personal eye protection - Sunglasses
and sunglare filters for general use
LQVRQþQLILOWUL]DVSORãQRXSRUDER

EN
1836:1997/A1:2001

SIST EN 1868:1998

Osebna varovalna oprema za
varovanje pred padci z višine Seznam enakovrednih izrazov

SIST EN 1891:1999

2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWR Personal protective equipment for the
pred padci z višine -2SODãþHQH
prevention of falls from a height - Low
stretch kernmantel ropes
VWDWLþQHYUYL

EN 1891:1998

SIST EN 1938:1999

2VHEQRYDURYDQMHRþL-=DãþLWQDRþDOD Personal eye protection - Goggles for
za voznike in sovoznike motornih
motorcycle and moped users
koles in mopedov

EN 1938:1998

SIST EN ISO 48692:1999

Akustika - Oprema za varovanje sluha
- 2. del: Ocena efektivne AYUHGQRWHQHUDYQL]YRþQHJDWODNDSUL
nošenju osebne varovalne opreme
pred hrupom (ISO 4869-2:1994)

Acoustics - Hearing protectors - Part
2: Estimation of effective A-weighted
sound pressure levels when hearing
protectors are worn (ISO 48692:1994)

EN ISO 4869-2:1995

SIST EN ISO
10819:1998

MehaniþQHYLEUDFLMHLQXGDUFLVibracije dlan-roka - Metoda za
merjenje in oceno vibracijskih
prenosov z rokavice na dlan roke (ISO
10819:1996)

Mechanical vibration and shock Hand-arm vibration - Method for the
measurement and evaluation of the
vibration transmissibility of gloves at
the palm of the hand (ISO
10819:1996)

EN ISO 10819:1996

SIST EN 12083:1999

Oprema za varovanje dihal - Filtri z
dihalnimi cevmi (filtri, ki niso pritrjeni
na masko) - Filtri za delce in pline ter
kombinirani filtri - Zahteve,
preVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - Filters EN 12083:1998
with breathing hoses (Non-mask
mounted filters ) - Particle filters, gas
filters, and combined filters Requirements, testing, marking

SIST EN 12270:2000

Gorniška oprema - ZagozGH]DWLþLVarnostne zahteve in preskusne
metode*

Mountaineering equipment - Chocks - EN 12270:1998
Safety requirements and test methods

SIST EN 12275:2000

Gorniška oprema - Vponke Varnostne zahteve in preskusne
metode*

Mountaineering equipment EN 12275:1998
Connectors - Safety requirements and
test methods

Personal protective equipment against EN 1868:1997
falls from a height - List of equivalent
terms
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SIST EN 12276:2000

Gorniška oprema - Torna sidra Varnostne zahteve in preskušalne
metode*

Mountaineering equipment - Frictional EN 12276:1998
anchors - Safety requirements and
test methods

SIST EN 12277:2000

Gorniška oprema - Pasovi - Varnostne Mountaineering equipment zahteve in preskusne metode*
Harnesses - Safety requirements and
test methods

SIST EN 12278:2000

Gorniška oprema - Škripci - Varnostne Mountaineering equipment - Pulleys - EN 12278:1998
zahteve in preskusne metode*
Safety requirements and test methods

SIST EN 12419:2000

Oprema za varovanje dihal - Dihalni
DSDUDWQDVWLVQMHQL]UDN]DODåMDGHOD]
obrazno masko, polobrazno masko ali
ustnikom - Zahteve, preskušanje,
o]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices - Light
duty construction compressed air line
breathing apparatus incorporating a
full face mask, half mask or quarter
mask - Requirements, testing,
marking

EN 12419:1999

SIST EN 12492:2000

$OSLQLVWLþQDRSUHPD- AOSLQLVWLþQH
þHODGH- Varnostne zahteve in
preskusne metode

Mountaineering equipment - Helmets
for mountaineers - Safety
requirements and for test methods

EN 12492:2000

SIST EN 12568:1999

Varovanje nog in stopal - Zahteve in
SUHVNXVQHPHWRGH]D]DãþLWQHNDpice
LQNRYLQVNHYORåNH

Foot and leg protectors Requirements and test methods for
toecaps and metal penetration
resistant inserts

EN 12568:1998

SIST EN 12628:2000

Potapljaški pribor - Kombinirane
naprave za uravnavanje plovnosti in
reševanje - Funkcijske in varnostne
zahteve, preskušalne metode*

Diving accessories - Combined
buoyancy and rescue devices Functional and safety requirements,
test methods

EN 12628:1999

SIST EN 12941:1999

Oprema za varovanje dihal -=DãþLWQD
þHODGDDOLNDSXFDVWODþQRILOWracijo
zraka - Zahteve, preskušanje,
R]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices Powered filtering devices
incorporating a helmet or a hood Requirements, testing, marking

EN 12941:1998

SIST EN 12942:1999

Oprema za varovanje dihal -=DãþLWQD
obrazna, poOREUD]QDDOLþHWUWLQVND
PDVNDVWODþQRILOWUDFLMR]UDND=DKWHYHSUHVNXãDQMHR]QDþHYDQMH

Respiratory protective devices Power assisted filtering devices
incorporating full face masks, half
masks or quarter masks Requirements, testing, marking

EN 12942:1998

SIST EN 130874:2001

9DURYDOQHþHODGH- Preskusne metode Protective helmets - Test methods -GHO8þLQNRYLWRVW]DGUåHYDOQHJD
Part 4: Retention system
sistema
effectiveness

EN 13087-4:2000

SIST EN 130875:2001

9DURYDOQHþHODGH- Preskusne metode Protective helmets - Test methods -GHOýYUVWRVW]DGUåHYDOQHJD
Part 5: Retention system strength
sistema

EN 13087-5:2000

SIST EN 130878:2001

9DURYDOQHþHODGH- Preskusne metode Protective helmets - Test methods -GHO(OHNWULþQHODVWQRVWL
Part 8: Electrical properties

EN 13087-8:2000

SIST EN 1308710:2001

9DURYDOQHþHODGH- Preskusne metode Protective helmets - Test methods -GHO2GSRUQRVWSURWLåDUHþL
Part 10: Resistance to radiant heat
YURþLQL

EN 13087-10:2000

SIST EN 13158:2000

Varovalna oprema -9DURYDOQLMRSLþL
]DãþLWDWHOHVDLQUDPHQ]DMH]GHFHZahteve in preskusne metode

EN 13158:2000

Protective clothing - Protective
jackets, body and shoulder protectors
for horse riders - Requirements and
test methods

EN 12277:1998
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SIST EN 13178:2000

2VHEQRYDURYDQMHRþL- Oprema za
]DãþLWRRþL]DXSRUDEQLNHVQHåQLK
sani

Personal eye-protection - Eye
protectors for snowmobile users

EN 13178:2000

SIST EN 132741:2001

Oprema za varovanje dihal - Metode
preskušanja - 1. del: Ugotavljanje
SUHSXãþDQMDYQRtranjost in celotnega
SUHSXãþDQMDYQRWUDQMRVW

Respiratory protective devices Methods of test - Part 1:
Determination of inward leakage and
total inward leakage

EN 13274-1:2001

SIST EN 132742:2001

Oprema za varovanje dihal - Metode
preskušanja - 2. del3UDNWLþQL
preskusi delovanja

Respiratory protective devices Methods of test - Part 2: Practical
performance tests

EN 13274-2:2001

SIST EN 132745:2001

Oprema za varovanje dihal - Metode
preskušanja - 5. del: Klimatski pogoji

Respiratory protective devices Methods of test - Part 5: Climatic
conditions

EN 13274-5:2001

SIST EN 132771:2001

Varovalna oprema za borilne športe 1. del: Splošne zahteve in preskusne
metode

Protective equipment for martial arts Part 1: General requirements and test
methods

EN 13277-1:2000

SIST EN 132772:2001

Varovalna oprema za borilne športe 2. del: Dodatne zahteve in preskusne
PHWRGH]DãþLWQLNH]DQDUWãþLWQLNH]D
JROHQLFRLQãþLWQLNH]DSRGODNHW

Protective equipment for martial arts - EN 13277-2:2000
Part 2: Additional requirements and
test methods for instep protectors,
shin protectors and forearm protectors

SIST EN 132773:2001

Varovalna oprema za borilne športe 3. del: Dodatne zahteve in preskusne
PHWRGH]DãþLWQLNH]DWHOR

Protective equipment for martial arts Part 3: Additional requirements and
test methods for trunk protectors

EN 13277-3:2000

SIST EN 13356:2001

2SR]RULOQLYLGQLSULSRPRþNL]D
nepoklicno uporabo - Preskusne
metode in zahteve

Visibility accessories for nonprofessional use - Test methods and
requirements

EN 13356:2001

SIST EN ISO
13997:2000

Varovalna obleka - Mehanske
lastnosti - Ugotavljanje odpornosti
proti urezu z ostrimi predmeti (ISO
13997:1999)

Protective clothing - Mechanical
properties - Determination of
resistance to cutting by sharp objects
(ISO 13997:1999)

EN ISO 13997:1999

SIST EN ISO
14460:2000

Varovalna obleka za voznike dirkalnih
avtomobilov -=DãþLWDSUHGXþLQNL
toplote in plamena - Varnostne
zahteve in preskušanje (ISO
14460:1999)

Protective clothing for automobile
racing drivers - Protection against
heat and flame - Performance
requirements and test methods (ISO
14460:1999)

EN ISO 14460:1999

SIST EN 248691:1999

Akustika - Oprema za varovanje sluha Acoustics - Hearing protectors - Subjektivna metoda za merjenje
Subjective method for the
dušenja zvoka (ISO 4869-1:1990)
measurement of sound attenuation
(ISO 4869-1:1990)

EN 24869-1:1992

SIST EN 248693:1999

Akustika - Oprema za varovanje sluha
- 3. del: Poenostavljena metoda za
merjenje dušenja naušnikov za
namene preskusa kakovosti (ISO/TR
4869-3:1989)

Acoustics - Hearing protectors - Part
3: Simplified method for the
measurement of insertion loss of earmuff type protectors for quality
inspection purposes (ISO/TR 48693:1989)

EN 24869-3:1993

SIST EN 50237:2000

Rokavice in brezprstne rokavice z
PHKDQVNR]DãþLWR]DGHOR]HOHNWULNR

Gloves and mitts with mechanical
protection for electrical purposes

EN 50237:1997

SIST EN 50286:2000

(OHNWULþQRL]RODFLMVNH]DãþLWQHREOHNH
za delo pri nizkonapetostnih
napeljavah (instalacijah)*

Electrical insulating protective clothing EN 50286:1999
for low voltage installations

5201
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SIST EN 50321:2000

(OHNWULþQRL]olacijska obutev za delo
pri nizkonapetostnih napeljavah
(instalacijah)*

Electrically insulating footwear for
working on low voltage installations

EN 50321:1999

SIST EN 60743:2000

Izrazje za orodja in opremo, ki se
uporabljajo pri delu pod napetostjo*

Terminology for tools and equipment
to be used in live working

EN 60743:1996

SIST EN 60895:2000

Prevodne obleke za delo pod
QDSHWRVWMRSULQD]LYQLKL]PHQLþQLK
napetostih do 800 kV*

Conductive clothing for live working at EN 60895:1996
a nominal voltage up to 800 kV a.c.

SIST EN 60903:2000

Specifikacije za rokavice in brezprstne Specification for gloves and mitts of
rokavice iz izolacijskih materialov za
insulating material for live working
delo pod napetostjo*

EN 60903:1992

SIST EN
Dodan dodatek A k standardu EN*
60903:2000/A11:2000

Addition of annex A to EN

EN
60903:1992/A11:1997

SIST EN 60984:2000

Sleeves of insulating material for live
working

EN 60984:1992

Draft on annex A of EN

EN
60984:1992/A11:1997

Obojke iz izolacijskega materiala za
delo pod napetostjo*

SIST EN
Predlog dodatka A k standardu EN*
60984:2000/A11:2000

1

Oznaka slovenskega sWDQGDUGDMHVWDQGDUGL]LUDQDUHIHUHQþQDR]QDNDVWDQGDUGDVHVWDYOMHQDL]R]QDNH]D
slovenski standard (SIST), številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice izdaje

2

Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za standarde

3

Naslov standarda v angleškem jeziku

4

5HIHUHQþQLVWDQGDUGMHHYURSVNLVWDQGDUGNLMHELORVQRYD]DVORYHQVNLVWDQGDUG

*

Naslov standarda v slovenskem jeziku še ni bil objavljen v uradnem glasilu nacionalnega organa za
standarde

**

Opozorilo za SIST EN 795:1996: Ta objava se ne nanaša na opremo opisano v razredih A (vgrajena
VLGULãþD & VLGULãþQHQDSUDYH]YRGRUDYQLPLJLEOMLYLPLYRGLOL LQ' VLGULãþQHQDSUDYH]YRGRUDYQLPLWRJLPL
vodili) na katere se nanašajo odstavki 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5,
5.3.2 (glede razreda A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (glede razreda A, C in D), dodatek A (odstavki A.2, A.3, A.5
in A.6), dodatek B in dodatek ZA (glede razreda A, C, in D) pri katerih ne bo ustvarjena domneva o
skladnosti ]GRORþEDPLRGUHGEHRRVHEQLYDURYDOQLRSUHPL 8UDGQLOLVW56ãW 

Z dnem objave tega seznama standardov preneha
v celoti veljati seznam standardov, katerih uporaba
ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o
osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 97/00).
Št. 017-104/2002-8
Ljubljana, dne 17. maja 2002.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

Seznam zdravil, za katera je od 8. 5. 2002 do 31. 5. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02 in 13/02
– ZKrmi) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katera je od 8. 5. 2002 do 31. 5. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet

Uradni list Republike Slovenije

2493.

Št.

51 / 11. 6. 2002 / Stran 5203

Stran

5204 / Št. 51 / 11. 6. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
Št.

Urad Republike Slovenije
za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor
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Št. 5363-53/02-172
Ljubljana, dne 17. maja 2002.
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Uradni list Republike Slovenije

Seznam zdravil, za katera je bilo od 8. 5. 2002 do 31. 5. 2002 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02 in 13/02
– ZKrmi) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katera je bilo od 8. 5. 2002 do 31. 5. 2002 izdano dovoljenje za promet

Uradni list Republike Slovenije
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Št. 5363-52/02-171
Ljubljana, dne 31. maja 2002.
Urad Republike Slovenije
za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
2495.

Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega
zbora Republike Slovenije prešel na
naslednjega kandidata

Glede na ugotovitveni sklep Državnega zbora Republike Slovenije z dne 15. 5. 2002, s katerim je ugotovil, da je
poslancu Andreju Gerenčerju prenehal mandat poslanca
državnega zbora na podlagi 9. člena zakona o poslancih
(Uradni list RS, št. 42/92 in 44/99 – odl. US) je Republiška
volilna komisija na 8. seji dne 6. 6. 2002 na podlagi 17. in
37. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št.
44/92, 60/95, 67/97 – odl. US in 70/00)

u g o t o v i l a,
da je mandat poslanca Državnega zbora Republike
Slovenije prešel na naslednjega kandidata po vrstnem redu
dobljenega deleža glasov v skupnem številu glasov v volilnem okraju z liste kandidatov LDS – Liberalna demokracija
Slovenije v VIII. volilni enoti za volitve poslancev v državni
zbor.
To je Anton Butolen, roj. 5. 1. 1955, stanujoč Žetale
42, Žetale.
Kandidat je dne 27. 5. 2002 podal izjavo, da sprejema
mandat.
Št. 18-4/00-3/02
Ljubljana, dne 6. junija 2002.
Republiška volilna komisija
Namestnik predsednika
Janez Srebot l. r.
Člani:
Janez Pogorelec l. r.
Marko Štrous l. r.
Mirko Bandelj l. r.
Bogdan Biščak l. r.
Bojan Bugarič l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2496.

Splošni pogoji vleke s tarifo

SPLOŠNI
pogoji vleke s tarifo
1. člen
V splošnih pogojih vleke s tarifo se uporabljajo naslednji pojmi:
– “družba” je podjetje ADRIA-TOW storitve vleke in asistiranja ladij in plovil d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 38,
Koper,
– “naročnik” je ladjar vlečene ladje oziroma plovila,
– “ladja” je vsako plovilo ali plovni objekt,
– “vleka” je vsaka storitev, ki jo vlačilci nudijo ladji z
vleko, potiskanjem, spremljanjem in/ali zadrževanjem med
vplovitvijo, izplovitvijo ali premeščanjem v koprskem pristanišču in Ladjedelnici Izola s pripadajočimi vodnimi površinami
in zajema tudi druge storitve, ki jih družba na podlagi naročnikovega naročila ali posebnega dogovora opravi s svojimi
vlačilci in/ali posadkami.
2. člen
Družba opravlja svoje storitve na podlagi pogodbe o
vleki.
Splošni pogoji vleke s tarifo so sestavni del pogodbe o
vleki.
Pogodba je sklenjena tedaj, ko je bila vleka ali storitev
naročena. Naročilo se lahko opravi pisno ali ustno s strani
ladjarja, poveljnika ladje, ladijskega agenta ali pomorskega
pilota.
Storitve vleke, ki jih izvaja družba na podlagi pogodbe o
vleki v pristaniščih ali izven njih, kakor tudi na sidriščih, se
izvajajo v skladu s temi splošnimi pogoji, ne glede na to, ali
je bil pisni dokument podpisan pred pričetkom storitve ali
ne.
S tem, da je bilo izdano naročilo za vleko ali drugo
storitev, se smatra, da so bile storitve naročene po teh
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splošnih pogojih. Vsako odstopanje od splošnih pogojev
mora biti pisno dogovorjeno.
Za vse, kar ni določeno v splošnih pogojih, se smiselno uporabljajo določila veljavne slovenske zakonodaje.
3. člen
Med vleko nudi družba vlečno moč, oziroma pogonsko
silo svojih vlačilcev in storitve svojih posadk, ne glede na to,
ali ima ladja posadko ali ne.
4. člen
Vleka prične tedaj, ko je vlačilec, približujoč se ladji z
namenom, da preda ali sprejme vlečno vrv, jo potiska, ali
izvede katerokoli dejanje povezano z vleko v položaju, da
lahko sprejme povelja, ne glede na to ali so bila dana ali ne,
oziroma se tako približa ladji, da je izpostavljen njenemu
vplivu ali možnosti, da v njo udari, ali je od nje udarjen,
odvisno od tega, kaj je nastopilo prej.
Vleka konča v trenutku, ko je storitev končana in je
vlačilec dovolj oddaljen od vlečenega plovila tako, da ni
več izpostavljen njegovemu vplivu ali možnosti, da vanj
udari, ali je od njega udarjen, odvisno od tega, kaj je
nastopilo kasneje.
5. člen
Vlačilec/ci mora biti naročen najmanj eno uro pred
začetkom predvidenega manevra/storitve.
V primeru, ko storitve naroči več naročnikov hkrati,
odloča o prednosti v vrstnem redu družba.
Družba bo prevzela naročila samo v okviru svojih tehničnih možnosti in zmogljivosti.
6. člen
Skozi celotno trajanje vleke sta poveljnik in posadka
vlačilca na razpolago naročniku in sta njegova izpolnitvena
pomočnika. Prav tako so med vleko vlačilci dani naročniku
na razpolago.
Vsa povelja, dana s poveljniškega mostu vlečene ladje,
od častnika na premcu ali krmi ladje, so izenačena s povelji
poveljnika vlečene ladje. Prav tako so z njimi izenačena
povelja, zadana s strani pomorskega pilota, ki pilotira ladjo.
7. člen
Naročnik je odgovoren za vso škodo povzročeno vlečeni ladji ali vlačilcu med vleko, ne glede na vzrok povzročitve.
Naročnik je prav tako odgovoren za vse terjatve, postavljene s strani tretjih oseb do vlečene ladje ali vlačilcev, ki
nastanejo kot posledica dogodkov med izvajanjem pogodbe
o vleki.
Ne glede na navedeno bo družba nosila odgovornost v
primeru lastne velike malomarnosti ali naklepa pri izvrševanju svojih dolžnosti nudenja potrebnih sredstev, vlačilcev in
posadk.
V nobenem primeru ne morejo biti družbi postavljeni
zahtevki zaradi zamude ali posledic zamude.
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zamenjati enega ali več vlačilcev z drugimi, ki pripadajo
družbi ali drugim lastnikom/ladjarjem. Zamenjavo vlačilca
lahko opravi tudi med manevrom.
Družba si pridržuje pravico prekiniti manever zaradi
reševanja, preprečevanja onesnaževanja ali nudenja pomoči. Pri tem družba ni odgovorna za kakršnokoli škodo ali
izgubo, ki izvira iz prekinitve, naročnik pa ne more zahtevati
nagrade iz naslova reševanja.
10. člen
Vsa pričeta dela je treba plačati v celoti, tudi v primeru
izgube vlečene ladje, ki nastane iz kateregakoli vzroka, razen zaradi velike malomarnosti ali naklepa družbe.
Družba ima pravico zahtevati posebno nadomestilo v
primeru, ko izredne okoliščine otežijo izvedbo dogovorjenih
storitev.
11. člen
Za reševanje morebitnih sporov med strankama je izključno pristojno Okrožno sodišče v Kopru. Za reševanje
sporov se uporablja slovenska zakonodaja.
12. člen
Splošni pogoji vleke s tarifo se objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije in začnejo veljati 30 dni po objavi.
13. člen
Z dnem, ko začnejo veljati splošni pogoji vleke s tarifo,
prenehajo veljati “Splošni pogoji vleke družbe Adria-Tow,
d.o.o. Koper z dne 18. 10. 1996 in vse njihove kasnejše
spremembe in dopolnila.
TARIFA
Za plačilo storitev, opravljenih na podlagi splošnih pogojev vleke v koprskem pristanišču in Ladjedelnici Izola, se
uporablja naslednja tarifa, ki je njihov sestavni del.
S tarifo se določa vlečnina, ki predstavlja plačilo, katero je naročnik dolžan plačati družbi za opravljeno vleko.

od
–
2.001
5.001
10.001
15.001
25.001
50.001
75.001

Osnovna tarifa:
Bruto tonaža
do
2.000
5.000
10.000
15.000
25.000
50.000
75.000
dalje

USD
270
360
450
515
540
630
650
680

8. člen
Primerne vlečne vrvi, potrebne za vleko praviloma zagotovi vlečeno plovilo.
Tudi v primeru, ko se uporabi vlečna vrv vlačilca, to ne
bo vplivalo na določila o odgovornosti, ki so opredeljena v
teh splošnih pogojih.

Osnovna tarifa je oblikovana za eno uro dela enega
vlačilca v normalnih pogojih v rednem delovnem času.
Za vsakih začetih 30 minut nad eno uro se za delo na
območju Luke Koper obračuna 50% osnovne tarife, izven
tega območja pa celo uro.
K času dela na območju Luke Koper se prišteje 15
minut za prihod vlačilca s priveza do ladje in 15 minut za
njegovo vrnitev na privez. Za delo na območju Ladjedelnice
Izola se prišteje 30 minut za prihod in 30 minut za vrnitev.

9. člen
Družba odreja, kateri vlačilec in posadka bo izvršila
naročeno vleko ali storitev, ob tem pa si pridržuje pravico

Dodatki na osnovno tarifo
Osnovna tarifa se poveča za posebne pogoje dela in
storitve, kot sledi:
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Št.

– za delo izven rednega delovnega časa v delovnem
delu tedna in sobotah za 25%.
– za delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih
za 50%.
– za storitve nudene ladjam, ki prevažajo nevarne ali
vnetljive snovi za 25%.
– za ladje, ki prevažajo jedrske snovi za 100%.
– za ladje brez pogona za 30%.
– v primeru, ko se za vleko uporablja vlečne vrvi vlačilca za 10%.
Redni delovni čas je ob delavnikih od ponedeljka do
petka od 5. do 22. ure in v soboto od 5. do 14. ure.
Nadurno delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih
dnevih je od 22. ure v soboto oziroma na dan pred praznikom ali dela prostem dnevu do 5. ure v ponedeljek oziroma
dan po prazniku ali dela prostem dnevu.
Ladje za prevoz tekočih tovorov (tankerji), ki ne prevažajo nevarnih ali vnetljivih snovi morajo predložiti potrdilo o
degazaciji.
Posebnosti
Kot posledica čakanja zaradi zamude s strani ladje
(dviganje sidra, nepripravljenost stroja ali drugih naprav, neopravljenih formalnosti ipd.), ki traja več 30 minut, se vsaka
začeta ura čakanja zaračuna 30% odgovarjajoče tarife.
Če je bila vleka odpovedana potem, ko so vlačilci že
izpluli ali so bili že na razpolago ladji, razlog pa ni na strani
družbe, se zaračuna 50% odgovarjajoče tarife.
V primeru, da ima ladja označeni dve različni bruto
tonaži (BT), se za obračun storitev uporablja višja.
Popusti
V primeru, ko naročnikove ladje v koledarskem trimesečju opravijo več vplovitev mu pripada popust glede na
število vplovitev:
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Cenik in pogoji za naročanje dodatnih vlačilcev
V primerih, ko so za manever ladje potrebni dodatni
vlačilci, ki niso na razpolago v koprskem pristanišču, jih bo
po predhodnem naročilu zagotovila družba.
Cena vleke za vsak dodatni vlačilec je 4.000 USD
lump-sum. V ceno so vključeni vsi dodatki in dve uri čakanja
na začetek manevra. Cena velja za posamezni manever
vlačilca. Vsaka nadaljnja ura čakanja se zaračuna 200 USD.
Naročilo vsakega dodatnega vlačilca mora biti opravljeno pravočasno in v skladu z običajno prakso, vendar najmanj 24 ur pred predvidenim prihodom/odhodom ladje.
Družba mora biti obveščana o predvidenem času manevra ladje 72/48/24/12 ur vnaprej.
Obračun in plačilo
Obračun storitev in račun se izdela na podlagi “Poročila o opravljenem delu” (Tug report), ki ga podpiše poveljnik
ladje ali pilot. Račun za vsako storitev se izstavi naročniku
direktno ali preko njegovega agenta oziroma zastopnika.
Obračun in plačilo se opravi v ameriških dolarjih (USD).
Domači naročniki izvršijo plačilo v tolarski protivrednosti deviznega zneska po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.
Naročnik se obveže plačati izvršene storitve v skladu s
to tarifo ali na podlagi posebne pogodbe v dogovorjenem
roku. Kolikor rok ni izrecno dogovorjen, je rok plačila 30 dni
po opravljeni storitvi.
V primeru zamude plačila s strani tujega naročnika se
obračunajo 12% zamudne obresti, kolikor ni drugače dogovorjeno. Za domače naročnike veljajo zakonite zamudne
obresti, ki ne morejo biti nižje od splošne obrestne mere
Banke Koper, d.d.
V ceno storitev ni vračunan davek na dodano vrednost.
Morebitno plačilo le-tega in/ali morebitnih drugih dajatev je
v breme naročnika.
Koper, dne 4. junija 2002.

do 5
od 6 do 15
od 16 do 25
nad 25

vplovitev ladje
vplovitev ladje
vplovitev ladje
vplovitev ladje

brez popusta
5%
10%
15%

Za uveljavitev popustov iz prejšnjega odstavka mora
naročnik ali njegov agent dostaviti pisno vlogo najkasneje do
odhoda posamezne ladje. V vlogi morajo biti podana dokazila o upravičenosti do tega popusta.
Kot začetek koledarskega trimesečja se šteje mesec
januar.
Za eno vplovitev šteje en prihod in odhod ladje vključno z morebitnimi premiki ladje izvršenimi med prihodom in
odhodom.
Ostale storitve
Družba bo v normalnih pogojih na podlagi naročnikovega naročila izvršila dostavo vode z vlačilcem na ladjo.
Naročilo je potrebno opraviti najmanj 12 ur pred dostavo.
Količina enkratne dostave vode je omejena s kapaciteto rezervoarjev vlačilca.
Družba ne odgovarja za hitrost prečrpavanja vode.
Cena storitve je 360 USD lump-sum za vsako začeto
uro.
V ceni storitve ni vključena cena vode. Voda se zaračuna po veljavnem ceniku Luke Koper d.d. Količina se določi
na podlagi odčitave števca na odjemnem mestu na obali.
Kolikor za določeno storitev cena ni določena v tej
tarifi, se določi na podlagi posebnega dogovora.

Direktor
Robert Gerk l. r.

2497.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za maj
2002

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za maj 2002
Cene življenjskih potrebščin so se maja 2002 v primerjavi z aprilom 2002 povišale za 0,3%, cene na drobno pa za
0,1%.
Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 3. junija 2002.
Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Stran

5218 / Št. 51 / 11. 6. 2002

Uradni list Republike Slovenije

OBČINE

CANKOVA
2498.

Odlok o uskladitvi prostorsko izvedbenih aktov s
prostorskimi sestavinami planov Občine
Cankova

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/94, 37/85,
26/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
in 7. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št.
21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Cankova na 31.
redni seji dne 31. 5. 2002 sprejel

2499.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Murska Sobota za območje Občine
Cankova

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/80), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) ter na podlagi 16. člena statuta Občine
Cankova (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski
svet občine Cankova na 31. redni seji dne 31. 5. 2002
sprejel

ODLOK
o uskladitvi prostorsko izvedbenih aktov
s prostorskimi sestavinami planov
Občine Cankova

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Murska Sobota za območje
Občine Cankova

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve prostorskih
izvedbenih aktov na območju Občine Cankova zaradi uskladitve ureditvenih meja naselja Cankova s spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine
Cankova (Uradni list RS, št. 93/99) – v nadaljevanju: planski akti.

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Cankova (Uradni list RS, št. 93/99), ki so bile sprejete na
podlagi planskih dokumentov bivše Občine Murska Sobota
(dolgoročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta
1986 do leta 2000 - Uradne objave, št. 24/86 in 10/90,
ter srednjeročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od
leta 1986–1990 - Uradne objave, št. 24/86 in 7/87).

2. člen
Skladno s planskimi akti, navedenimi v 1. členu tega
odloka se spremeni meja območja obdelave zazidalnega
načrta za naselje Cankova (Uradne objave, št. 5/88 - sprememba, Uradni list RS, št. 58/98).
Na območju, ki je s spremembami in dopolnitvami
planskih aktov priključena naselju Cankova je dopustna
dograditev šolskih prostorov, telovadnice, vrtca in ostalih
pripadajočih objektov, ureditev zunanjih površin in komunalne ureditve.
3. člen
Sestavni del tega odloka so dopolnjene grafične priloge za naselje Cankova v merilu 1 : 2500.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00303-10/02
Cankova, dne 31. maja 2002.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namenske rabe dela parcel št. 1251 in 1255 k.o. Cankova
zaradi gradnje šolske telovadnice in vrtca ter ureditev igrišč
v Cankovi.
3. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Cankova zaradi vrisa predvidenih
sprememb namenske rabe, in sicer:
– karte v merilu
Zasnova primarne rabe
1 : 25000
prostora
Kmetijstvo in gospodarstvo
Usmeritve za načine urejanja
s PIA
– karta v merilu 1 :5000, ki je istočasno sestavni del
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
z oznako Mačkovci 45.
4. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Cankova začnejo
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št.

Št. 00303-11/02
Cankova, dne 31. maja 2002.

Št. 00607-1/02
Cankova, dne 31. maja 2002.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

2500.

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Cankova

Na podlagi 19., 20. in 21. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 70/95) 2. in 6.
člena zakona o ustanovitvi občin ter določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 75/98 - popr., 67/98 - odl. US,
72/98 - odl. US, 75/98 in 28/01 - odl. US), 16. člena
statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01)
je Občinski svet občine Cankova na 31. redni seji dne 31.
5. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot v Občini Cankova
1. člen
Občinski svet občine Cankova s tem odlokom določa
volilne enote za volitve članov občinskega sveta in volitev
župana v Občini Cankova, kot to določa zakon.
2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določi devet
volilnih enot, v katerih se skupno voli enajst članov občinskega sveta, in sicer:
1. volilna enota obsega območje naselja Cankova, v
kateri se voli dva člana občinskega sveta;
2. volilna enota obsega naselje Domajinci, v kateri se
voli en član občinskega sveta:
3. volilna enota obsega naselje Gerlinci, v kateri se voli
dva člana občinskega sveta;
4. volilna enota obsega naselje Gornji Črnci, v kateri se
voli en član občinskega sveta;
5. volilna enota obsega naselje Korovci, v kateri se voli
en član občinskega sveta;
6. volilna enota obsega naselje Krašči, v kateri se voli
en član občinskega sveta;
7. volilna enota obsega naselje Skakovci, v kateri se
voli en član občinskega sveta;
8. volilna enota obsega naselje Topolovci, v kateri se
voli en član občinskega sveta;
9. volilna enota obsega območje Občine Cankova na
katerem živi avtohtona romska skupnost in se voli en član
občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je na Cankovi.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Cankova.
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2501.

Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih
Občine Cankova

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine
Cankova (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski
svet občine Cankova na 31. redni seji dne 31. 5. 2002
sprejel

ODLOK
o istovetnostnih simbolih in priznanjih
Občine Cankova
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Cankova ima svoj grb, zastavo, potrditvene
prvine (štampiljke, žig in pečat), župansko verigo, (občinsko
himno) ter občinski praznik.
Vsebino, obliko in uporabo določa župan, kolikor ni
drugače določeno z drugimi členi.
Istovetnostni simboli občine predstavljajo in označujejo
pripadnost Občini Cankova.
Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odloka, njihova uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Cankova.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilografski register) pod nadzorom Arhiva Slovenije,
– v registru Heraldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Cankova.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjemno pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi
posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi (Heraldika
d.o.o.) oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.

4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine
Cankova (Uradni list RS, št. 62/98).

4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega
odloka je odgovoren direktor občinske uprave (tajnik občine), ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb, ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev volitev občinskega sveta in župana v letu 2002.

5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora
biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebova-
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ti ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito
tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje,
rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo
prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli
uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
tega člena predložiti pri občinski upravi Občine Cankova v
dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo občinske istovetnostne simbole ali dele le-teh, mora prosilec predložiti
vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se
določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za
določen namen ter na določen rok do katerega je uporaba
do-voljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren
videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu
občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan občine.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
imajo sedež v Občini Cankova, lahko zaprosijo, da se jim
dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru
njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije
na raznovrstnih osnovah, samostojnih bedžih, našitkih na
oblačilih...),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in
prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem veku, ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina
Cankova.
Uporaba simbola (grba) Občine Cankova v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo
javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti
občine.
II. GRB
8. člen
Opis grba, splošno: Grb Občine Cankova je upodobljen na pozno gotskem ščitu s tem, da je na prvem modrem
polju sekanega ščita zgoraj predstavljen srebrn cvet narcise, drugo polje pa je srebrno; v spodnjem predelu ščita je
predstavljena v srebrni in modri barvi inverziji dvojna valovnica.
Predstavitev grba - blazon: grb Občine Cankova je
upodobljen na ščitu pozno gotskega stila, sanitske oblike s
tem, da je ščit sekan v modro in srebrno polje; v glavi prvega
polja nastopa v srebru predstavljena bela narcisa z osmimi
cvetnimi lističi in zlatim pestičem, čez obe polji nastopa
trivalna dvojna valovnica v barvni inverziji.
Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, miniaturni pečatni grafiki, v heraldični “šrafuri” in v barvah skupaj z
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barvnimi kodami, so sestavni del mape z občinsko istovetnostno simboliko, ki je lahko priloga tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
V potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih
organov na območju Občine Cankova.
V prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah
občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja
župan Občine Cankova oziroma za predstavljanje po občini
pooblaščene osebe.
Z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih, grb z grbovnim okrasjem se lahko uporablja na vseh uradnih priznanjih občine, kot so to plakete,
tabelna priznanja, kipci itd.
V drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih
shodov.
11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti,
gledano od spredaj, vselej na levi strani. Na desni strani (v
podrejenem položaju) je občinski grb ob državnem (oziroma
regijskem) grbu.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je
praviloma:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi
strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se
uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list
RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora
biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni
ugleda Občine Cankova.
III. ZASTAVA
13. člen
Opis zastave, splošno: zastava Občine Cankova je modre in bele barve s tem, da njen prvi del predstavlja atribut iz
občinskega grba, to je bel cvet narcise z dvojno belo valovnico spodaj ter z dvema belima vodoravnima progama na
preostalem delu zastavine rute.
Opis zastave: Zastavina ruta občinske zastave je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini «L« je ena
proti dve celi in pet desetin (1:2,5) s tem, da je njena ruta
razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa
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neenaka dela; v sredini prvega kvadrata zastavine rute lebdi
v modrem polju atribut iz občinskega grba; beli, osemlistni
cvet narcise z rumenim pestičem, pod cvetom leži trivalna
bela dvojna valovnica.
Drugi del zastavine rute je horizontalno deljen na pet
enako širokih prog, od katerih se prva (zgornja), tretja (srednja) in peta (spodnja) barvno zlivata v modrino prvega kvadrata zastavine rute, druga in četrta proga je bela.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv so sestavni del mape DOS, ki je lahko sestavni del tega
odloka.
14. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti tudi atribut iz občinskega grba na
kvadratu zastavine rute ob drogu, obe beli progi pa ležita
njenem preostalem delu horizontalno.
Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog
oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen,
vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti
manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim kotom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45
kotnih stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na
vertikalno obešeni zastavini ruti atribut iz občinskega grba
na modrini v kvadratnem delu zgoraj tik pod obešalno prečko tako, da narcisni cvet lebdi nad obema valovnicama, obe
beli progi pod njima pa padata po modrini rute vertikalno
navzdol.
Tako je atribut napram prejšnjemu v horizontalni obliki
zastave, zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je
upodobljen v svojem heraldičnem položaju. Zgornjemu primerna je tudi njena uporaba, sicer analogna uporabi horizontalne zastave.
15. člen
Uporaba zastave.
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena, komemoracijah…
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih oziroma
domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4.ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v 2. točki tega člena se zastava
izvesi na poslopjih javnih ustanov na zgradbah oziroma mestih, kjer se predvidevajo prireditve.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi
tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega
sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejemajo
uradne obiske.
Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v
primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.
Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa
zakon.
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24
ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile
izvešene.
Zastava Občine Cankova mora biti stalno izvešena na
občinskem poslopju.
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16. člen
Način uporabe zastave Občine Cankova ob različnih
priložnostih in primerih, je analogen načinu izpostavljanja
grba občine, obravnavanih v 11. členu tega odloka.
Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano
od spredaj, drog z zastavo Občine Cankova (oziroma vrh
droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na
območju Občine Cankova.
Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo
za način izvešanja določbe zakona.
17. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana,
obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled
Občine Cankova.
IV. POTRDITVENE PRVINE
18. člen
Občinske štampiljke so izdelane po ustreznem državnem predpisu: so okrogle oblike z dvojno zunanjo obrobo,
katere premer je 35 mm. V okviru krožnic je v zgornjem
polkrogu v pisavi »times« izpisano ime »Občina Cankova«, v
spodnjem polkrogu pa geslo štampiljke (»občinska uprava«,
»župan«...). Med obema napisoma stoji ločilno znamenje –
vinjeta, narcisin cvet iz atributa v grbu. V sredini štampiljke je
upodobljen grb Občine Cankova v Č-B miniaturni izvedbi.
Barva štempljev Občine Cankova je vijolična.
19. člen
Od potrditvenih prvin ima Občina Cankova štampiljke z
naslednjimi gesli:
1 - župan
premer 35 mm,
2 - občinska uprava
premer 35 mm,
3 - občinski svet
premer 35 mm,
4 - volilna komisija
premer 35 mm,
5 - nadzorni odbor
premer 35 mm,
6 - srednja potrditvena štampiljka -Občina Cankova (»virmanska«) 25 mm,
7 - mala potrditvena štampiljka Občine Cankova (seecret) - premer 20 mm,
8 - mala štampiljka Občina Cankova - župan - premer
20 mm,
9 - identifikacijska (z matičnimi podatki - pravokotna 68
x 22 mm),
10 - splošna štampiljka (z imenom in naslovom občine)
68 x 22 mm,
11 - civilna zaščita premer 35 mm,
20. člen
Uporabo in hrambo občinskih štampiljk določi župan s
posebnim aktom.
V. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
21. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje direktor občinske uprave in inšpekcijske službe.

Stran

5222 / Št. 51 / 11. 6. 2002

VI. PRIPONKE (“BEDŽI”) OBČINSKIH SVETNIKOV
IN USLUŽBENCEV TER ŽUPANSKA VERIGA
22. člen
Ob prevzemu občinskih istovetnostnih simbolov, prejmejo svetnice oziroma svetniki posebne priponke z občinskim grbom in napisom funkcije na prvi strani ter z vgraviranim imenom nosilca priponke ter letnicami mandata na zadnji strani. Priponke so pozlačene, njihova velikost (višina) pa
je od največje (županove), visoke 72 mm, do najmanjše
(občinski uslužbenc) visoke 62 mm.
23. člen
Vse priponke: županova, svetniške ter uslužbenske (razen priponka občinskega inšpektorja), postanejo ob privzemu trajna last prejemnika oziroma nosilca priponke.
24. člen
Občinski svet odloča o uvedbi županske verige, kot
simbola županske časti. Predmetno je županska veriga bolj
ali manj dragocena, iz srebrne ali zlate kovine umetelno
skovana in pletena okrasna veriga, ki je položena županji
oziroma županu preko ramen tako, da je speta na hrbtni
strani, na prsih pa jo spenja kolana z napisom “župan” in
imenom občine ter z občinskim grbom v barvah.
Pojmovno je županska veriga:
– simbol zaupanja občanov v izvoljeno osebo županje
oziroma župana;
– simbol zaupanja občinstva v vodstvo občine, ki jo
županja - župan zastopa in predstavlja;
– simbol županove odgovornosti svojemu občinstvu;
– simbol županove odgovornosti višjim državnoupravnim strukturam;
– simbol županske časti.
25. člen
V naši državni ureditvi podeljuje svojemu županu ta
simbol časti občinstvo, sama izročitev pa je zadeva protokola.
Županska veriga je prehodnega značaja in ob primopredaji županske funkcije protokolarni predmet.
26. člen
Uporaba: županova dolžnost je, da odet z župansko
verigo nastopa na vseh svečanostih občinskega, medobčinskega, regijskega, državnega in meddržavnega pomena,
posebno kadar gre za nastope, kjer je župan dolžan predstavljati svojo skupnost in zastaviti svoja stališča.
V občinskem merilu so to naslednje priložnosti: slavnostne občinske seje, posvetne in cerkvene svečanosti, proslave kot npr. napovedi, začetki in končanja javnih del ne
glede na številčno prisotnost funkcionarjev ter občinstva.
V medobčinskem, regijskem in državnem merilu je župan dolžan s simbolom svoje časti ovrednotiti predvsem
svečani čas nekega dejanja. Ko vrhunec svečanosti preide v
družabni del prireditve, lahko župan svoj simbol - verigo
odloži v etui in odda v hrambo, obvezno pa obdrži svoj drugi
redni znak župana, župansko priponko.
Tako kot župan naj tudi občinski svetniki in uslužbenci
občine, zaradi gostov in občinstva, svoje priponke nosijo
častno ves čas svoje prisotnosti na prireditvah.
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VII. OBČINSKA PRIZNANJA
27. člen
Občina Cankova lahko podeljuje svoja priznanja zaslužnim posameznikom ali skupinam ne glede na njihovo
občinsko, državljansko ali versko pripadnost.
Občina Cankova podeljuje naslednje priznanje:
1 - “častni občan”, ima pomen priznanja za življenjsko
delo kandidata.
2 -“zahvalna listina”, ima pomen zahvale in priznanja za
dolgoletno uspešno delo kandidata na kateremkoli področju.
3 -“priznanje občine”, ima pomen priznanja za dosežke
v zadnjem letu.
4 -“zlata plaketa Občine Cankova”, ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih
ustvarjalnosti v zadnjem letu.
5 -“priznanje župana Občine Cankova”, ima pomen
osebnega priznanja za uspehe oziroma dosežke na kulturno-prosvetnem, gospodarskem in zdravstvenem področju
ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
Priznanja pod 1, 2, 3 in 5 so opremljena z datumom,
potrjena z občinsko štampiljko in županovim podpisom, plaketa nosi le datum in županovo ime.
28. člen
Kandidate za 1., 2., 3. in 4. stopnjo priznanja lahko
predlagajo občani posamezniki ali pa tudi skupine občanov.
Kandidate za 5. stopnjo priznanja lahko izbere župan po
lastni presoji.
29. člen
O podelitvi priznanj 1., 2., 3. in 4. stopnje odloča
občinski svet, na predlog komisije za priznanja in nagrade.
Praviloma se priznanja podeljujejo ob občinskem prazniku
po presoji in odločitvi občinskega sveta, pa lahko tudi ob
drugih svečanostih ali jubilejih posameznih ustanov ali organizacij. Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco-register, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o prejemniku,
– podatke o sklepu občinskega sveta s kratkim povzetkom vsebine,
– podpis direktorja občinske uprave in župana občine,
– kraj in datum vročitve priznanja.
30. člen
Najvišje častno priznanje Občine Cankova je “častni
občan”. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem
ali še na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je
s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in
uveljaviti Občine Cankova, da ima to trajni pomen.
Priznanje “častni občan” se lahko podeli tudi drugemu
občanu ali tujcu, vendar največ po en primer letno.
Imenovano priznanje obsega umetniško izdelano listino v velikosti (ne manjša) kot F = A 3, na kateri je besedilo
sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. Krasi ga grb občine, ter štampiljka, oziroma pečat občine. Priznanje “častni
občan” naj bo namenu primerno uokvirjeno.
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31. člen
Drugo najvišje občinsko priznanje je “zahvalna listina”,
ki se podeljuje kot znak priznanja in zahvale za dolgoletno
uspešnost na različnih delovnih področjih na območju Občine Cankova.
Zahvalna listina se podeljuje v zato pripravljenih mapah.
32. člen
Tretje najvišje občinsko priznanje je “priznanje Občine
Cankova”. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom ali
skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na
družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta. Priznanje naj ima značaj spodbude občanom ali
tudi tujcem za takšno nadaljnje tvorno in za Občino Cankova, pomembno delo.
Ta priznanja vsebujejo utemeljitev sklepa s katerim je
priznanje podeljeno. Listino krasi občinski grb s štampiljko
ali pečatom. Izdelani so umetniško na F = A 3 ter namenu
primerno uokvirjena. Župan naj bi izdal največ tri priznanja
letno.
33. člen
“Zlata plaketa Občine Cankove” ima pomen priznanja za enkratne pomembne dosežke na že v zgoraj imenovanih področjih. Zlata plaketa je pozlačena barvna kovinska plošča z natisnjenim ali vgraviranim besedilom utemeljitve s katero je bila podeljena ter z občinskim grbom
na njeni sredini. Nje velikost je 25 x 25 cm, preda se jo
položeno v posebni šatulji, spremlja pa jo odločba o priznanju. Podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ v treh
primerih.
34. člen
“Priznanje županje-župana Občine Cankova” ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v
občini. Podeljuje se zaslužnim posameznikom, lahko pa tudi
skupinam, bodisi občanom, bodisi zunanjim sodelavcem.
Rok podelitve je priložnosten.
Priznanje obsega pozlačeno priponko z občinskim grbom, podobno priponkam občinskih svetnikov, le z drugačno osnovo in drugačnim napisom. Izroča se ga v šatulji,
spremlja ga odločba z zapisom o priznanju-pohvali v posebni mapi. Priznanju se lahko priloži še knjižno darilo s posvetilom. Podeli se lahko največ tri priznanja letno.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali
tako, da kvari ugled Občine Cankova,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Št.
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VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
36. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo
različne upodobitve simbola Občine Cankova, morajo v roku
enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom
tega odloka.
37. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 00104-8 /02
Cankova, dne 31. maja 2002.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

2502.

Sklep o ceni prispevka pred priključitvijo na
vodovodno omrežje v naselju Cankova

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 16. člena statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je
Občinski svet občine Cankova na 31. redni seji dne 31. 5.
2002 sprejel

SKLEP
o ceni prispevka pred priključitvijo na vodovodno
omrežje v naselju Cankova
1. člen
Prispevek pred priključitvijo na vodovodno omrežje v
Občini Cankova - naselju Cankova znaša 288.458 SIT oziroma 1278 EUR, ki je osnova za izračun na dan plačila po
srednjem tečaju Banke Slovenija.
2. člen
Cena je za en priključek in je brez davka na dodano
vrednost (DDV).
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep
Sveta Krajevne skupnosti Cankova.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35205-20/2002
Cankova, dne 31. maja 2002.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.
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2504.

DOBREPOLJE
2503.

Uradni list Republike Slovenije

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrepolje za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00) in 21. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/00) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je
Občinski svet občine Dobrepolje na 33. redni seji dne 4. 6.
2002 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrepolje za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje izka-

Odlok o spremembi odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za Občino Dobrepolje

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93, 29/95)
in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 33. seji dne
4. 6. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za Občino Dobrepolje
1. člen
V odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 39/98) se besedilo v 83.
členu zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
“Na območjih, za katera so predvidene izdelave prostorsko izvedbenih načrtov, so vse do izvedbe PIN-a dovoljeni posegi v prostor skladno z določili PUP-a ob obveznem
soglasju Občine Dobrepolje“.

zuje:
– skupne prihodke
– skupne odhodke
– presežek prihodkov
nad odhodki

573,622.938,11 SIT
481,337.767,22 SIT

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

92,285.170,89 SIT

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v znesku
92,285.170,89 SIT se prenese namensko v proračun Občine Dobrepolje za leto 2002, in sicer za:
– dejavnost občinskih organov
422.089,69 SIT
– dejavnost uprave občine
1,062.433,70 SIT
– osnovno izobraževanje
2,899.759,26 SIT
– socialno varstvo
2,777.345,45 SIT
– predšolska vzgoja
7,817.939,80 SIT
– kultura
29,581.356,73 SIT
– šport
4,790.000,00 SIT
– zdravstvo
241.410,00 SIT
– kmetijstvo
1,115.680,19 SIT
– turizem
835.700,00 SIT
– razvoj drobnega gospodarstva 2,000.000,00 SIT
– cestno gospodarstvo
4,732.976,45 SIT
– komunalno gospodarstvo
in var.okolja
29,778.930,35 SIT
– stanovanjsko gospodarstvo
79.000,00 SIT
– urejanje prostora
4,150.549,27 SIT
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja proračuna Občine Dobrepolje za leto 2001 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 40301-2/01
Dobrepolje, dne 4. junija 2002.
Župan
Občina Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

Št. 352-1/95
Dobrepolje, dne 4. junija 2002.
Župan
Občina Dobrepolje
Jakopič Anton l. r.

2505.

Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem

Na podlagi 4. in 111. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00)
in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 33. seji dne
4. 6. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o oddaji službenih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za
dodeljevanje službenih stanovanj v najem, minimalni stanovanjski standardi ter postopek oddaje službenih stanovanj v
najem.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v
lasti Občine Dobrepolje, ki so namenjena za zadovoljevanje
stanovanjskih potreb zaposlenih v javnih zavodih, katerih
ustanoviteljica je občina ter v občinski upravi.
3. člen
Službena stanovanja se upravičencem iz 2. člena tega
pravilnika oddajo v najem za določen čas, to je za čas

Uradni list Republike Slovenije

Št.

trajanja delovnega razmerja v zavodih, katerih ustanoviteljica
je občina oziroma v občinski upravi.
II. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE
4. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi
naslednjih osnov in meril:
I. Pomembnost delovnega mesta
točk
1. direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar
35
2. vodja oddelka ali službe, delavec s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi
30
3. strokovni delavec
25
4. ostale kategorije
20
5. izredne potrebe po delavcu
10
II. Stopnja izobrazbe
1. doktorat
25
2. magisterij
20
3. univerzitetna izobrazba
15
4. visoka strokovna izobrazba
10
5. srednja izobrazba
8
6. manj kot V. stopnja
6
V primeru, da imata dva kandidata enako število točk,
ima prednost kandidat:
1. za katerega je pisno izkazana posebna potreba zavoda ali občinske uprave po kadru z izobrazbo in znanji kot
jih ima kandidat in ga zavod oziroma občinska uprava nujno
potrebuje,
2. ki ima večje število ožjih družinskih članov.
III. STANOVANJSKI STANDARDI
5. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo naslednji
maksimalni standardi:
Število družinskih članov

Stanovanjska površina m2

1
2
3
4

32
45
58
70

Za vsakega naslednjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 15 m2.
Stanovanjska površina se nanaša samo na bivalno površino, ki vključuje: sobe, kuhinjo, shrambo, WC, kopalnico, predsobo, kabinete. (V bivalno površino se ne štejejo:
balkoni, odprte terase, kleti, drvarnice, garaže v hiši.)
Župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje stanovanje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo
stanovanja po standardih in prosilec s tem soglaša.
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navedene v 2. členu tega pravilnika, ki razpis obesijo na
svojih oglasnih deskah.
7. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem mora
vsebovati:
– število in vrsto stanovanj,
– upravičence do najem službenih stanovanj,
– rok, do katerega se lahko vložijo prijave,
– dokazila, ki morajo biti priložena prijavi,
– naslov, na katerega se pošlje prijavo,
– način in rok objave odločitve o oddaji službenega
stanovanja.
8. člen
Obrazloženi prijavi na razpis je potrebno priložiti vsa
zahtevana dokazila. Po poteku osemdnevnega roka, ko je
bil prosilec pozvan na predložitev manjkajočih dokazil, se
vloga zavrže kot nepopolna.
9. člen
Občinska uprava pripravi na podlagi prispelih vlog predlog dodelitve službenih stanovanj ob upoštevanju osnov in
meril iz 4. in 5. člena tega pravilnika.
10. člen
Občinska uprava izda sklepe o dodelitvi službenih stanovanj v najem in o tem obvesti vse prijavljene kandidate,
tudi kandidate, ki jim stanovanja niso dodeljena.
11. člen
Na sklep občinske uprave je možno vložiti pritožbo
županu občine v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa.
12. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o oddaji službenega stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim
prosilcem najemno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
13. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno
pogodbo. Višina najemnine se za dobo petih let oblikuje na
podlagi odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih, po poteku te dobe se tako oblikovana najemnina poveča za 20%.
14. člen
Najemna pogodba se lahko najemniku odpove iz razlogov navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona.

IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
V NAJEM

15. člen
Župan občine lahko izjemoma ob predhodnem soglasju občinskega sveta odda v najem službeno stanovanje
brez razpisa v primeru, če kadrovske težave pri upravičencih
iz 2. člena tega pravilnika onemogočajo izvajanje programa
oziroma delovnega procesa.

6. člen
Občinska uprava občine Dobrepolje pripravi razpis za
oddajo službenih stanovanj v najem, v primeru pridobitve ali
sprostitve službenega stanovanja na podlagi sklepa župana
občine.
Razpis se objavi na oglasni deski Občine Dobrepolje,
Videm 35. O poteku razpisa se obvesti tudi organizacije

16. člen
Če upravičenci iz 2. člena nimajo potreb po dodelitvi
službenih stanovanj v najem ali prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, ostanejo stanovanja nedodeljena. Župan
občine lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim fizičnim
osebam, vendar le za določeno dobo. Po poteku te dobe so
najemniki dolžni stanovanje vrniti.
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17. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom,
se neposredno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona
in podzakonskih aktov.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36001-2/02
Dobrepolje, dne 4. junija 2002.
Župan
Občina Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

HODOŠ
2506.

Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta
Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99, 31/01) je Občinski svet občine Hodoš na 28. redni seji dne 23. 5.
2002 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in ta
odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Hodoš in postopek njihove kategorizacije,
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest in prometa na njih,
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe,
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitve tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Hodoš so vse javne
ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
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4. člen
(kategorizacija 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 Hodoš na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po
postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo
javnih cest.
6. člen
(sprememba kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo krajani in zainteresirane pravne osebe (podjetje in druge organizacije). Predlogi 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 Hodoš na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnja in rekonstrukcija občinskih cest)
(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kategorija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v prostorskem planu občine.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije 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
parkirišče, počivališča ali druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(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 upravljavcev oziroma lastnikom te ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Hodoš 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 upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih
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pet let, če se njen prenos opravi brezplačno ali proti primerni
odškodnini in če je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet občine Hodoš na predlog župana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega
odloka.
10. člen
(turistične in druge poti)
(1) Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge
poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi javnih cest in ki so
namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov
upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena. Sredstva
za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega
člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih
in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij občine
njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Hodoš.
12. člen
(plan razvoja in vzdrževanje občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim
se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo
uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja,
sprejme Občinski svet občine Hodoš na predlog župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka
v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema 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 ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih nesreč in drugih nezgod,
zmrlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cesta ipd.) in izvedbe tistih ukrepov,
ki jih je odredil inšpektor za ceste, niso sestavni del rednega
vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja pristojna služba občinske uprave. Te obsegajo zlasti:
1. izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov.
2. naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest,
3. izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah,
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4. izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa,
5. izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest,
6. naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste,
7. vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov o javnih cestah,
8. organizira štetje prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov,
9. spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino Hodoš,
10. naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest
in prometa na njih,
11. izdajanje dovoljenj in soglasij določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih,
12. priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri
pripravi in uresničevanju teh programov,
13. 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 proračunu Občine Hodoš.
(2) Na predlog pristojne službe občinske uprave lahko
Občinski svet občine Hodoš predpiše posebno povračilo za
prekomerno obremenjevanje cest.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektiranje in grajene
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 sosednjem zemljišču ali objektu kot pa izvedba na zemljišču občinske ceste, se
lahko na podlagi pravnega posla, ustanovi stvarna služnost za
takšno izvedbo na sosedovem zemljišču ali objektu.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo
v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine
zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in
druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za
nadzor cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali
rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom
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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.
(2) Zemljišča za gradnjo občinske ceste se lahko zagotovijo z brezplačnim prenosom, z odkupom ali razlastitvijo.
18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine v
štirih letih ne začne uporabljati za namene razlastitve, lahko
razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih
nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.
19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na lokalni cesti morajo biti
zunaj vozišča.
(2) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojna
občinska služba ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in
upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,
ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem,
krije investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega
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 prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojne službe občinske uprave za
boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od
elementov, 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 objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave.
(3) Stroške projektiranja, gradnja ali rekonstrukcija objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in
napeljav.
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23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Pristojna služba občinske uprave mora o gradnji ali
rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma
upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Pristojna služba občinske uprave mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega
odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno za investitorja
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in
naprave v občinski cesti.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
24. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 30. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.
(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 izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave.
(4) Občina določi način opravljanja obnavljanja rednega
vzdrževanja in organiziranja občinskih cest v enem mesecu
po sprejetju tega odloka.
25. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
občinskim javnim podjetjem ali oddajo koncesije s pogodbo
pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske
javne službe. Odločitev o načinu rednega vzdrževanja občinskih cest sprejme občinski svet na predlog župana.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja mora v primeru stavke
svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
(4) Obnovitvena dela na občinskih cestah oddaja pristojna služba občinske uprave, 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 nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba občinske uprave.
27. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije
nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih ce-
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stah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami, je pristojna služba občinske uprave.
28. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Pristojna služba občinske uprave lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno
cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojna služba predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
mora pristojna služba občinske uprave predhodno pridobiti
soglasje lastnika te parcele ali od njega pooblaščenega
upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo
je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
29. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je določena cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil ali
– 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. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko predstojnik pristojne službe občinske uprave s sklepom
začasno, najdalj za čas enega leta prepove ali omeji promet
vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali
zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Predstojnik pristojne službe občinske uprave mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge
alinee prejšnjega odstavka, obvesti policijo in občinskega
inšpektorja najmanj petnajst dni ter javnost najmanj tri dni
pred njihovo označitvijo 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, inšpektor za ceste in javnost.
Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih
obvestiti tudi pristojno službo občinske uprave.
(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 51. člena tega
odloka.
(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, ki je označena na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.
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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
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli, drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojne službe občinske uprave.
(3) Pristojna služba občinske uprave izda soglasje 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 njen videz.
(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 4 m,
– pri javni poti 2m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja s
prostorskimi izvedbenimi akti Občine Hodoš.
31. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Hodoš ne smejo napeljati oziroma postavljati v
območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod
pogoji in na način, določenim s soglasjem pristojne službe
občinske uprave.
(2) Pristojna služba občinske uprave lahko zahteva od
upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar
je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske
ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa
na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav
krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz
soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Pristojna služba občinske uprave lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožale občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
32. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne službe
občinske uprave.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma
življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora 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 občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav
in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in
o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
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33. člen
(opravljanje del na občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, položitev vhodnih propustov, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali
na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega
vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojne službe občinske
uprave. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
34. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase in dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izreden prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo
ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev
katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski ali
njenem delu s prometnimi znaki.
(3) 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 v
15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih
obvesti policijo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi
obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom
izrednega prevoza s pristojno službo občinske uprave uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
35. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso
in dimenzijo vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci
rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
(2) Vozilo, ki opravlja izreden prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa.
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 določi ob obstoječih občinskih cestah,
občina 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 dejavnosti je potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave.
37. člen
(priključek na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
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gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne službe občinske uprave. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že
v lokacijski ali projektivni dokumentaciji za te gradnje.
(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te
ceste.
(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati pristojna služba občinske uprave zaradi
ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi 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, ko je bil upoštevan ob
izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko
pristojna služba občinske uprave z upravno odločbo zahteva
njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni
naslednik.
39. člen
(ukinitev priključka)
(1) Inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno ureditev
priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s
pogoji 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 lahko pristojnemu
upravnemu organu predlaga, da se gozd vzdolž občinske
ceste ali v njegovi bližini, ki je pomemben zaradi njenega
varovanja pred drsenjem zemljišča, bodočega vetra, sneženimi plazovi in podobnega razglasi za varovalni gozd v skladu s
predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati s pristojno občinsko službo in prilagoditi vrsto in obseg
del tako, da se zavaruje cesta.
41. člen
(graditev žičnih naprav čez občinske ceste)
(1) Za graditev žičnih naprav nad občinskimi cestami ali
ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojne občinske
službe.
(2) Občinska cesta, ki jo prečka žična naprava, mora biti
zavarovana z ustrezno lovilno napravo.
(3) Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec žične naprave.
42. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo
le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
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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.
43. člen
(omejitve opravljanje 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 cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti,
mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske
uprave. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih
določa soglasje.
44. 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 poškodovati
cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti.
Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih
posledic prepovedanih dejanje nosi tisti, ki jih je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake ali 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 kolesarjenje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo
z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;
6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali
ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete,
če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost cest 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 promet ali ogrožali promet;
8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;
9. spuščati na cesto kakršnekoli predmete z namenom
oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja
prometa;
10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali 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 ali druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji 4m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1m od ceste vzporedno z njo;
17. pri obdelovanju kmetijskih površin obračati na
cesti živali, traktorje s plugi ter drugo kmetijsko orodje in
stroje;
18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
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19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
45. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s kakšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
46. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganja snega na njihovo zemljišče, če se jim s
tem ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom
in proti primerni odškodnini dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred sneženimi plazovi, zameti, hrupom, slepimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če
teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerimi 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.
(4) Sosedi ob občinski cesti so dolžni odstraniti sneg in
led s pločnika, posipati pločnik ob poledici in očistiti ulične
požiralnike ter ob vozišču zagotoviti odvodnjavanje.
2. Ukrepi za varstvo prometa
47. 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 polno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 49. člena
tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katere je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
Dovoljenje se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste.
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste,
se lahko izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih
konic in samo za omejen čas, največ pa za 8 ur.
48. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojna služba občinske uprave.
O izdanih dovoljenjih pristojna služba obvesti policijo,
inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena potrjena prometnotehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času
delne ali popolne zapore občinske ceste.
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(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 48. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja,
mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred pričetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala.
Obvestilu mora biti priložena potrjena prometno-tehnična 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, preusmeritev prometa zaradi
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 dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne 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 povečanimi prometnimi
obremenitvami ceste.
(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore krije njen predlagatelj.
Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost najmanj tri dni
pred zaporo ceste.
49. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (preglednostni 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 ali železniške proge
(polje preglednosti).
(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 omejitve uporabe zemljišča pravico do odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita
lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojna služba občinske uprave v skladu z zakonom.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen
do odškodnine, če je bila taka omejitev uporaba zemljišča
določena v soglasju pristojne službe občinske uprave iz
31. člena tega odloka.
50. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
pristojna služba občinske uprave po predhodnem mnenju
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v
skladu s predpisi o prometni signalizaciji.
O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za
postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči
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predstojnik pristojne službe občinske uprave s sklepom. Pristojna občinska služba občinske uprave ima pravico do povrnitve škode za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in
odstranitev.
51. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinski cesti je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in
drugih objektov ali naprav za slikovito ali zvočno obveščanje in
oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojna služba občinske uprave 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 njihove postavitve, vzdrževanje in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavijo le
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za preusmeritev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojna služba občinske
uprave. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v
skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter
pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas. Transparenti morajo biti izobešeni
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
52. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), 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 opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
pristojne službe občinske uprave.
53. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojna služba občinske uprave, ter
zoper sklep iz drugega odstavka 51. člena odloka je dovoljena pritožba župana.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
54. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira inšpektor za ceste.
55. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za inšpektorja za ceste je lahko imenovan inženir gradbeništva ali pravnik, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj
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ter opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za delo v državni upravi.
56. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima
po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
2. nadzorovati dela pri obnavljanju 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 prometa 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 prometa
na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotavljanje polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih
v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani 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 vročitve.
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, inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem postopku
brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko inšpektor za
ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor za ceste pravico:
1. pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter
poslovanje in dokumentacijo upravnih organov gospodarskih
družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
2. zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
3. pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
4. vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
5. pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah,
podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne
za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
6. proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje z ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani
zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in
predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za
občinske ceste;
7. od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo
v zvezi s predmetom nadzora.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora inšpektor za ceste obvestiti župana,
pristojno službo občinske uprave in policijo.
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(6) Če inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi večkratne kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda upravljavcu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka, ki se je končal
neugodno za zavezanca trpi zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
57. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
31. člena),
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne,
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 32.
člena),
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju
z dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena),
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (34. 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
spremeni objekte in naprave ali samo dejavnosti brez soglasja pristojne službe občinske uprave (37. člen),
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto in ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi ali drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek
38. člena),
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se
zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 41. člena),
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo (42. člen),
9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa
na njej (43. člen),
10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na
cesto in varnost prometa na njej ali jih opravlja v nasprotju s
pogoji tega soglasja (44. člen),
11. 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 (45. člen),
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles,
ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 46. člena),
13. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi
odstavek 46. člena),
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14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 47. člena),
15. ne odstrani sneg in led s pločnika, ne posipa
pločnik ob poledici in ne očisti ulične požiralnike ter ob
vozišču ne zagotovi odvodnjavanje (četrti odstavek 47. člena),
16. 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
48. člena),
17. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del za katero ni bilo potrebno pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 49. člena),
18. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja
(tretji odstavek 49. člena),
19. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 50. člena),
20. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (52. člen),
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
58. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se za prekršek
kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
59. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje
za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena),
2. če ne zagotovi opravljanje nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
60. člen
(kršitev obveznosti uskladitve dela)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje
za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
pristojno občinsko službo ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena)
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
investitorja.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občinske uprave, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije
občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljav-
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cev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
zaradi pravočasne medsebojne uskladitve dela (prvi odstavek 24. člena).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa
morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pristojni
službi občinske uprave najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavljajo ukrepi
iz 40. člena tega odloka.
62. člen
(namestitev snegolovov)
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerimi se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.
63. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) se morajo prilagoditi določbam 51. in 52. člena ter
določbam novega predpisa o prometni signalizaciji 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) se morajo prilagoditi določbam 51. in 52. člena tega odloka (za javne poti) ali so
postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju se
odstranijo.
64. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno 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.
65. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 230/02
Hodoš, dne 29. maja 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.
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KRANJ
2507.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parcelna številka 144/7, pot v izmeri
46 m2, k.o. Klanec

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00) in 5. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Svet mestne občine Kranj na 33. seji dne 22. 5. 2002 sprejel

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parcelna številka 144/7, pot v izmeri
46 m2, k.o. Klanec
I
Javno dobro preneha obstajati na zemljišču parcelna
številka 144/7, pot v izmeri 46 m2, k.o. Klanec, vpisanem v
seznamu številka I, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
II
Lastninska pravica na zemljišču parcelna številka
144/7, pot v izmeri 46 m2, k.o. Klanec, se vpiše za Mestno
občino Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v
Kranju.
Št. 46404-0018/2002-43/01
Kranj, dne 22. maja 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

2508.

Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje
socialnih stanovanj Mestne občine Kranj v
najem

Na podlagi določil stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 22/94, 23/96,
24/96, 1/00), pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92, 53/99), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje
pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št.
18/92, 31/96), odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00,
96/01) ter 11., 18., 45., 98. in 109. člena statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00) je
Svet mestne občine Kranj na 33. seji dne 22. 5. 2002
sprejel

PRAVILNIK
o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih
stanovanj Mestne občine Kranj v najem
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
1. pogoji in merila za dodelitev socialnih stanovanj v
najem,
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2. normativi in standardi za socialna stanovanja,
3. postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem,
4. točkovnik za oceno stanovanjskih razmer, gmotnih
in socialno zdravstvenih razmer.
2. člen
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen
do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
1. da je polnoletni državljan Republike Slovenije,
2. da ima prosilec in njegovi ožji družinski člani stalno
prebivališče v Mestni občini Kranj, in sicer najmanj eno leto
pred objavo razpisa za dodelitev socialnih stanovanj Mestne
občine Kranj v najem in da na tem naslovu tudi dejansko
prebivajo, razen tistih prosilcev, ki ne morejo zadovoljevati
stanovanjskih potreb na naslovu stalnega prebivališča, kar
oceni komisija,
3. da je prosilec prijavljen na naslovu začasnega prebivališča vsaj šest mesecev pred objavo razpisa,
4. da so ožji družinski člani prosilca državljani Republike Slovenije ali tujci, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v
skladu z zakonom o tujcih,
5. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov ni najemnik socialnega stanovanja ali neprofitnega
stanovanja, ki presega površino normativa iz 4. člena tega
pravilnika,
6. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega
vprašanja,
7. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ni bil imetnik stanovanjske pravice oziroma najemnik
stanovanja, kateremu je bil omogočen odkup stanovanja po
pogojih stanovanjskega zakona in je le-tega odtujil ali pravico do odkupa odstopil,
8. da ni dobil stanovanja na podlagi razpisa za dodelitev socialnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem, iz
razloga, ker ga je neupravičeno odklonil,
9. da na naslovu stalnega oziroma začasnega prebivališča ne stanuje nezakonito in ima o sedanjem bivanju veljavno listino oziroma pogodbo,
10. da se prosilec ne more prijaviti sam, če ima družino,
11. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ni nezaposlen po lastni krivdi in volji,
12. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov ni lastnik stanovanja, stanovanjske hiše, počitniške
hiše, počitniškega stanovanja ali druge nepremičnine, ki
presega 30 odstotkov vrednosti primernega stanovanja, vrednost nepremičnine se v primeru pritožbe prosilca ugotovi
na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca ustrezne
stroke, na stroške pritožnika,
13. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki jih prosilec navaja v vlogi, ni lastnik premičnin, ki
presegajo 25 odstotkov vrednosti primernega stanovanja,
vrednost premičnine se v primeru pritožbe prosilca ugotovi
na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca ustrezne
stroke, na stroške pritožnika,
14. da prosilcu ali kateremu izmed njegovih ožjih družinskih članov ni na podlagi pravnomočne odločitve sodišča
prenehalo najemno razmerje,
15. da ima prosilec stalen vir dohodka,
16. da skupni prihodek na člana družine ne presega
višine, določene s predpisi s področja socialnega varstva,
odstotki se računajo od povprečne bruto plače v državi in to
za obdobje zadnjega trimesečja pred razpisom.
Kot ožji družinski člani so po tem pravilniku mišljeni tisti
ožji družinski člani po 6. členu stanovanjskega zakona, ki jih
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prosilec navaja v vlogi oziroma, ki s prosilcem dejansko
živijo.
Upravičenci do dodelitve socialnih stanovanj v najem
so tudi najemniki neprofitnih in profitnih stanovanj Mestne
občine Kranj, za katere je po preverjanju upravičenosti do
socialnega stanovanja ugotovljeno, da skupni prihodek na
člana družine ne presega meje, ki je določena za socialne
upravičence.
3. člen
Za pridobitev socialnega stanovanja v najem se upoštevajo merila, ki se nanašajo na:
1. stanovanjske razmere,
2. število ožjih družinskih članov, ki jih prosilec navaja v
vlogi in živijo s prosilcem,
3. skupni prihodek na družinskega člana,
4. premoženjsko stanje,
5. socialno zdravstvene razmere.
Pri ugotavljanju cenzusa za upravičenost do dodelitve
socialnega stanovanja v najem in pri opredelitvi primernih
stanovanjskih površin se upošteva tudi ožjega družinskega
člana prosilca – tujca, če ima dovoljenje za stalno bivanje
skladno z zakonom o tujcih.
4. člen
Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi
v najem socialno stanovanje, ki praviloma ne presega naslednjih površinskih normativov:
število ožjih družinskih članov

1
2
3
4
5

površina stanovanja v m2

do 24 m2
do 30 m2
do 55 m2
do 65 m2
do 70 m2

Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se
stanovanjska površina lahko poveča največ do 5 m2.
Kolikor Mestna občina Kranj ne razpolaga s stanovanjem ustreznih stanovanjskih površin, lahko ponudi upravičencu večje stanovanje.
V primeru odklonitve dodeljenega stanovanja se prosilec črta z liste in se ga izloči iz nadaljnjega reševanja stanovanjskega problema, stanovanje pa ponudi naslednje uvrščenemu prosilcu z liste.
O odstopanju od površinskih normativov odloča župan
na predlog komisije.

OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA DODELITEV
SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
5. člen
Za dodelitev socialnih stanovanj v najem Mestna občina Kranj objavi razpis v sredstvih javnega obveščanja in na
oglasni deski Mestne občine Kranj.
6. člen
Javni razpis oblikuje sedemčlanska komisija za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (v nadaljnjem besedilu:
komisija).
Razpis mora določati:
1. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev
stanovanja,
2. potrdila in dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci
razpisa navesti in priložiti k vlogi,

3. razpisni rok, ki traja najmanj 15 dni,
4. način objave izidov razpisa,
5. kraj in čas zbiranja vlog.
7. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
1. potrdilo o državljanstvu,
2. potrdilo o stalnem oziroma začasnem bivališču in
številu družinskih članov,
3. podatke o denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o
premoženjskem stanju skladno s predpisi s področja socialnega varstva,
4. veljavno najemno oziroma podnajemno pogodbo,
5. drugo z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere.
8. člen
Postopek po tem pravilniku izvaja komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Kranj, od katerih morata biti vsaj
dva člana tudi člana pristojnega organa Sveta mestne občine Kranj, ki pokriva to področje.
9. člen
Komisija pregleduje prispele vloge in ugotavlja, ali prosilci izpolnjujejo razpisne pogoje in ali so vloge opremljene z
zahtevanimi potrdili in verodostojnost priloženih potrdil.
Prosilci so dolžni nepopolne vloge dopolniti v osmih
dneh po obvestilu. Nepopolne in prepozno prispele vloge
se zavržejo.
10. člen
Za oglede stanovanjskih razmer prosilcev in točkovanje le-teh, direktor občinske uprave, na predlog komisije,
imenuje tričlanske delovne skupine (v nadaljevanju: komisija
za oglede stanovanjskih razmer), ki so sestavljene iz:
1. predstavnika Mestne občine Kranj,
2. predstavnika CSD Kranj,
3. predstavnika patronažne službe v Kranju.
11. člen
Na podlagi določil tega pravilnika komisija za oglede
stanovanjskih razmer izpolni točkovalni zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije za oglede stanovanjskih razmer in
udeleženec razpisa oziroma kdo drug od prisotnih ožjih
družinskih članov, kateremu se vroči en izvod točkovalnega
zapisnika.
Prosilec z oddajo vloge izrecno dovoljuje, da lahko
komisija njegove navedbe preveri pri pristojnih organih.
Prednostna lista se objavi na enak način kot razpis, pri
čemer se tako objavljena prednostna lista šteje kot vročitev
sklepa o uvrstitvi na prednostno listo posameznemu upravičencu do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
Udeleženec razpisa se lahko v roku osmih dni po objavi
prednostne liste pisno pritoži županu Mestne občine Kranj,
ki v 30 dneh v zvezi s pritožbo izda odločbo. Na podlagi tega
se oblikuje dokončna prednostna lista. Rok za časovno
veljavnost prednostne liste, ki je določen v razpisu začne
teči s pravnomočnostjo dokončne prednostne liste.
DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
12. člen
Na podlagi dokončne prednostne liste izda direktor
Občinske uprave mestne občine Kranj sklep o dodelitvi
socialnega stanovanja v najem, izročitev pa opravi vsako-
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kratni pogodbeni upravljalec stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj.
Pred vročitvijo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja
v najem komisija ponovno preveri upravičenost prosilca do
dodelitve socialnega stanovanja v najem.
Najemniki socialnih stanovanj, ki so prejemniki denarnih socialnih pomoči po predpisih o socialnem varstvu so
upravičeni tudi do pomoči pri plačilu najemnine.
Do pomoči pri plačilu najemnine je upravičen najemnik
socialnega stanovanja, katerega dohodki presegajo mejo, ki
bi ga uvrščala med upravičence do prejemanja denarnih
socialnih pomoči, vendar bi bil ob plačilu celotne najemnine
v slabšem materialnem položaju kot najemnik iz prejšnjega
odstavka tega člena.
V vsakem primeru pa mora najemnik, ki je upravičen do
pomoči pri plačilu najemnine, plačati vsaj petino (20 odstotkov) dejanske najemnine.
Pomoč pri plačilu najemnine predstavlja znesek najemnine izračunane za primerno stanovanje glede na površinske standarde oziroma za dejansko manjšo površino stanovanja, ki jo ima najemnik v najemu, zmanjšano za 20 odstotkov ter zmanjšano za ustrezen del dohodka, ki presega
minimalni dohodek najemnika.
Center za socialno delo odloča o upravičenosti do
pomoči pri plačilu najemnine in le-to tudi izplačuje, sredstva
za pomoč pa zagotavlja občina.
Najemniku se dodeli pomoč pri plačilu najemnine za
dobo enega leta. Pomoč pri plačilu najemnine pripada najemniku naslednji mesec po vložitvi popolne vloge. Izračunana višina pomoči se med letom ne spreminja. Po preteku
dobe za katero je bila najemniku odobrena pomoč pri plačilu
najemnine, lahko najemnik ponovno zaprosi za dodelitev
pomoči, če se okoliščine, ki so bile podlaga za dodelitev
pomoči niso spremenile, kar najemnik dokaže s potrebno
dokumentacijo.
Do pomoči pri plačilu najemnine ni več upravičen tisti
najemnik, pri katerem bi pomoč znašala maj kot 1 odstotek
povprečne plače v Republiki Sloveniji.
13. člen
Strokovna služba Mestne občine Kranj, pristojna za
stanovanjske zadeve, najmanj na vsaki dve leti preverja upravičenost prejemnikov do socialnih stanovanj. Če so se premoženjske razmere prejemnika socialnega stanovanja tako
spremenile, da ne izpolnjuje več pogojev za dodelitev socialnega stanovanja v najem po tem pravilniku, se najemna
pogodba lahko odpove, do odpovedi pa najemnik plačuje
najemnino kot je določena za neprofitno stanovanje.
MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE
ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
14. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. stanovanjski status:
– prosilec je brez stanovanja
160 točk
prebiva v prostorih za začasno bivanje
(začasno prebivališče v materinskem domu,
zavetišču, na gradbiščih, prostori v začasnih
zgradbah in podobno), opredeljenih v 1. točki
3. člena stanovanjskega zakona, z družino
prebiva v stavbah, zgrajenih za nastanitev posameznikov, opredeljenih v 2. točki 3. člena
stanovanjskega zakona, sam ali z družino občasno prebiva v stanovanjskih stavbah, ven-
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dar brez statusa najemnika, podnajemnika ali
uporabnika stanovanja
– prosilec je podnajemnik
točkuje se, če ima udeleženec razpisa
dokazila o plačevanju podnajemnine ali najemnine kot za profitno stanovanje
– prosilec stanuje v samskem domu
točkuje se, če ima udeleženec razpisa
sklenjeno pogodbo o najemu prostora, zgrajenega za nastanitev posameznika
– prosilec stanuje z družino pri starših
ali sorodnikih
točkuje se, če udeleženec razpisa razpolaga z dokazilom, da stanuje pri starših ali
sorodnikih (potrdilo o stalnem prebivališču ali
gospodinjski skupnosti)
2. kvaliteto bivanja:
– bivanje v stanovanju nižje kategorije,
provizoriju ali baraki
točkuje se udeleženec razpisa, ki biva v
stanovanju, ki ne dosega minimalnih standardov opremljenosti, ovrednoteno z največ 110
točkami, ki biva v objektu, predvidenem za
rušenje ali potrebnim celovite rekonstrukcije,
– bivanje v kletnem ali podstrešnem
stanovanju
– bivanje v vlažnem in mračnem
stanovanju
3. stanovanjsko površino:
– do 4 m2 na družinskega člana
– od 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana
– od 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana
pri točkovanju se upoštevajo podatki o
površini stanovanja iz sklenjene najemne oziroma podnajemne pogodbe ali zapisnika o
točkovanju stanovanja
4. neprimernost stanovanja – stanovanje
brez posameznih delov oziroma souporaba
posameznih delov stanovanja:
– stanovanje brez kuhinje
– stanovanje brez sanitarnih prostorov
točkuje se udeleženca razpisa, ki je brez
kuhinje oziroma brez WC in kopalnice v stanovanju oziroma ima WC izven stanovanja
– stanovanje s souporabo kuhinje
– stanovanje s souporabo sanitarnih
prostorov ali s sanitarnimi prostori izven
stanovanja
točkuje se le v primeru, ko uporabniki
stanovanja niso družinski člani
5. funkcionalnost stanovanja:
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami
(če gre za invalida, ki je gibalno oviran)
točkuje se, če je udeleženec razpisa oziroma njegov družinski član trajno vezan na
uporabo invalidskega vozička
– stanovanje z vhodom neposredno
z dvorišča
točkuje se le v primeru, če je vhod neposredno v bivalne prostore

150 točk

140 točk

130 točk

120 točk

40 točk
20 točk
120 točk
80 točk
60 točk

40 točk
40 točk

20 točk
20 točk

50 točk

10 točk

15. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se
kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
– za vsakega mladoletnega otroka
30 točk
točkuje se nosečnost, izkazana s
potrdilom zdravnika
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– družina z družinskim članom
iz 6. člena stanovanjskega zakona, starim
nad 65 let
točkuje se, če udeleženca razpisa veže
dolžnost preživljanja ožjega družinskega
člana, starega nad 65 let
16. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za
socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)
točkuje se le v primeru, če je iz odločbe
o oddaji v rejništvo, v drugo družino ali zavod
razvidno, da so razlog oddaje neprimerne
stanovanjske razmere
– status roditelja, ki sam preživlja otroka
(samohranilec)
točkuje se v primeru, da roditelj sam
preživlja otroka, kar dokazuje z rojstnim
listom oziroma s potrdilom, da je preživnina
neizterljiva (takšna razlaga je skladna z
odločbo ustavnega sodišča številka 1967,
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 45/98)
– ločeno življenje roditeljev, zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer
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30 točk

dodelitev

60 točk

40 točk

40 točk

17. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma
njegovega družinskega člana se upošteva:
– trajna obolenja mladoletnih otrok,
pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami
80 točk
določilo velja v primerih, če gre za
obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi
razmerami oziroma obolenja, na katera slabe
stanovanjske razmere neugodno vplivajo,
točke za več družinskih članov, pri katerih je
ugotovljeno trajno obolenje, pogojeno s
slabimi stanovanjskimi razmerami, se
seštevajo
– trajna obolenja, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami
60 točk
trajno obolenje se dokazuje z izvidom
zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije
18. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem
upoštevajo še naslednja merila za:
– družino, v kateri nobeden od staršev
ni starejši od 35 let (mlada družina)
60 točk
kot starost 35 let se šteje 35 let,
dopolnjenih v letu razpisa, kot mlada družina
se upoštevajo vse družinske oblike (tudi
družina le z enim roditeljem)
– družino, ki živi z otrokom, ki ima zmerno,
težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo,
ugotovljeno po pristojni komisiji
60 točk
izvid in mnenje specialistične pediatrične službe oziroma odločbo po pravilniku o
razvrščanju in razvidu otrok in mladostnikov
in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju (Uradni list
SRS, št. 18/77)

– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali
odrasli družinski član nesposoben za
samostojno življenje in delo in je ugotovljena z
izvidom in mnenjem pristojne komisije
(odločba centra za socialno delo, Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma
Zavoda za zaposlovanje)
invalidnost se točkuje, kolikor ni
zagotovljeno institucionalno varstvo
– oseba s statusom žrtve vojnega nasilja

50 točk
30 točk

19. člen
V primeru enakega števila točk imajo prednost prosilci,
ki imajo daljšo dobo bivanja na območju Mestne občine
Kranj in daljšo čakalno dobo na socialno stanovanje.
20. člen
Invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička oziroma fizično pomoč, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča zaprosi za pridobitev socialnega stanovanja
v najem tudi v občini, kjer mu je zagotovljena pomoč druge
osebe in zdravstvene storitve.
21. člen
Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z
invalidnim članom, ki mu je oteženo ali onemogočeno normalno gibanje, je potrebno ob dodelitvi socialnega stanovanja v najem v okviru možnosti upoštevati potrebo po odpravi
arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne površine za gibanje z
invalidskim vozičkom.
22. člen
Višina najemnine za socialna stanovanja se določa na
podlagi veljavne metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
O določitvi nižje najemnine od najvišjih dovoljenih najemnin določenih z veljavno metodologijo za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih odloča župan s sklepom.
IZJEMNA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
23. člen
V primeru izjemno nujnega reševanja stanovanjskega
problema lahko župan dodeli socialno stanovanje v najem
brez razpisa in ne glede na morebitno veljavno prednostno
listo, in sicer za določen čas.
Za izjemno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– požar ali elementarna nesreča, ki ima za posledico
neuporabnost dosedanjega stanovanja,
– hujša socialno varstvena oziroma socialno zdravstvena stiska, ki se dokazuje s priporočilom Centra za socialno
delo oziroma ustrezne zdravstvene ustanove,
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki
je v interesu Mestne občine Kranj.
PREHODNE DOLOČBE
24. člen
Izpraznjena socialna stanovanja se smejo dodeliti v
najem samo upravičencem do pridobitve socialnega stanovanja v najem, razen kadar Mestna občina Kranj začasno
nima evidentiranih potreb po socialnih stanovanjih.
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25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev socialnih stanovanj
Mestne občine Kranj v najem (Uradni list RS, št. 20/00 in
10/01).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36001-0005/2002-43/05
Kranj, dne 22. maja 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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hišno številko 1), Ljubljansko cesto (od mosta čez reko
Savo do Koroške ceste), Maistrov trg, Na skali, Poštno
ulico, Prešernovo ulico, Reginčevo ulico, Savsko cesto (med
mostovoma čez reko Savo in reko Kokro, od hišne številke
2 do hišne številke 20a), Sejmišče, Tavčarjevo ulico, Tomšičevo ulico, Trubarjev trg in Vodopivčevo ulico.
Poleg omenjenega območja pod urejanje pravilnika
sodijo še lokacije od meje starega mestnega jedra Kranja –
Koroške ceste (samo hišna številka 1) do ploščadi Slovenskega trga, upravne stavbe Mestne občine Kranj na naslovu
Slovenski trg 1 in parkirišča ob Gimnaziji Kranj na naslovu
Koroška cesta 13.
Za druge možne prireditvene prostore na območju Mestne občine Kranj, ki niso predmet urejanja tega pravilnika,
se določbe pravilnika smiselno uporabljajo.
PRIREDITVENI PROSTORI

2509.

Pravilnik o prireditvah v mestu Kranju

Na podlagi določil 11., 18., 45., 98. in 109. člena
statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95,
33/96, 35/00), zakona o javnih shodih in javnih prireditvah
(Uradni list SRS, št. 20/73, 42/86), zakona o prekrških
zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74, 42/86),
zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.
30/98, 33/00, 61/00, 100/00, 21/02), uredbe o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95,
66/96), odloka o javnem redu in miru v Občini Kranj (UVG,
št. 11/88, 1/89, Uradni list RS, št. 17/91, 21/91, 64/95),
odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj (Uradni
list RS, št. 35/00) je Svet mestne občine Kranj na 33. seji
dne 22. 5. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o prireditvah v mestu Kranju
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
1. prireditveni prostori,
2. pogoji pod katerimi lahko poteka javna prireditev na
posameznih lokacijah,
3. postopek pridobitve dovoljenja za javno prireditev,
4. obveznosti organizatorja javne prireditve,
5. plačevanje komunalnih taks.
SPLOŠNI DOLOČBI
2. člen
Za javno prireditev se štejejo kulturne, športne in druge
prireditve, igre, predstave, razstave, veselice in druga zbiranja občanov zaradi razvijanja kulturne, zabavne, telesno-vzgojne, znanstvene, tehnične ali druge aktivnosti tako,
da je dostop k prireditvi dovoljen vsakomur.
3. člen
Določbe pravilnika se nanašajo na možne prireditvene
prostore, ki se nahajajo na območju starega mestnega jedra
Kranja, opredeljenega z odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/83), ki obsega Cankarjevo ulico, Glavni trg, Jahačev prehod, Jenkovo ulico, Kokrški
breg (do mosta čez reko Kokro), Koroško cesto (samo

4. člen
S tem pravilnikom se določijo naslednji prireditveni prostori, kjer se praviloma lahko odvijajo javne prireditve:
– Glavni trg,
– Maistrov trg,
– dvorišče gradu Khiselstein in Tomšičeva ulica,
– Pungert,
– Poštna ulica med Glavnim trgom in mostom čez Kokro,
– Jahačev prehod,
– Slovenski trg – ploščad trga, ploščad pred avlo upravne stavbe Mestne občine Kranj in parkirišče ob Gimnaziji
Kranj.
POGOJI POD KATERIMI LAHKO POTEKA JAVNA
PRIREDITEV NA POSAMEZNIH LOKACIJAH
5. člen
Splošni pogoji pod katerimi lahko poteka javna prireditev na posameznih lokacijah so:
– izvajanje vseh zvrsti glasbenih, plesnih, gledaliških,
športnih in drugih kulturnih prireditev, sejemskih prireditev
in raznih predstavitev,
– prireditve lahko potekajo od nedelje do četrtka od 8.
do 22. ure, v petek, soboto in dan pred praznikom od 8. do
24. ure,
– zvočne naprave se lahko uporabljajo,
– prireditve lahko potekajo od nedelje do četrtka od 8.
do 24. ure pod pogojem, da se zvočne naprave v času od
22. do 24. ure ne uporabljajo,
– v poletnem času od 1. 5. do 30. 9., se potek prireditev podaljša za 1 uro,
– na prireditvenem prostoru se lahko postavijo stojnice
za prodajo alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter hrane, ki
lahko obratujejo v času poteka prireditev.
Posebni pogoji oziroma omejitve pod katerimi lahko
poteka javna prireditev na posameznih lokacijah so:
1. Glavni trg, Maistrov trg, Dvorišče gradu Khiselstein
in Tomšičeva ulica, Poštna ulica med Glavnim trgom in mostom čez Kokro, Jahačev prehod:
– ni dovoljeno izvajati hrupnih koncertov ter drugih po
presoji Mestne občine Kranj hrupnih prireditev (hrupni koncert je tisti, pri katerem je izmerjena emisijska vrednost večja
kot 90 dBA),
2. Slovenski trg – ploščad trga, ploščad pred avlo
upravne stavbe Mestne občine Kranj in parkirišče ob Gimnaziji Kranj:
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– prireditve lahko potekajo od nedelje do četrtka od 8.
do 23. ure, v petek, soboto in dan pred praznikom od 8. do
1. ure naslednjega dne,
– prireditve lahko potekajo od nedelje do četrtka od 8. do
1. ure naslednjega dne pod pogojem, da se zvočne naprave v
času od 23. do 1. ure naslednjega dne ne uporabljajo.
6. člen
Na vseh lokacijah prireditve ne smejo presegati naslednje kritične ravni hrupa (v skladu s 13. členom uredbe o
hrupu v naravnem in življenjskem okolju):
1. če prireditev traja manj kot tri ure:
– dnevna raven hrupa (od 6. do 22.) – 69 dBA,
– nočna raven hrupa (od 22. do 6.) – 59 dBA,
2. če prireditev traja tri ure ali več:
– dnevna raven hrupa (od 6. do 22.) – 60 dBA,
– nočna raven hrupa (od 22. do 6.) – 50 dBA.
Mestna občina Kranj lahko dovoli izvedbo posamezne
prireditve ob pogojih nižje kritične ravni hrupa kot je navedena v prejšnjem odstavku tega člena.
7. člen
Mestna občina Kranj lahko izjemoma izda dovoljenje za
posamezno prireditev tudi mimo pogojev določenih v 4. in
5. členu tega pravilnika. Pri tem mora navesti razloge za
izdajo dovoljenja.
Odstopanja od določil pravilnika so praviloma lahko le
glede določitve novih lokacij in izjemoma glede trajanja prireditve (Novo leto, Kranjska noč, Poletje v Kranju...).
POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA JAVNO
PRIREDITEV
8. člen
Organizator javne prireditve mora oddati vlogo za dovolitev javne prireditve pristojnemu upravnemu organu pred
prireditvijo, in sicer v roku določenem s predpisi, ki urejajo
organizacijo javnih shodov in javnih prireditev.
Pred oddajo vloge za dovolitev javne prireditve pristojnemu upravnemu organu, je organizator dolžan pridobiti
dovoljenje Mestne občine Kranj za uporabo javnih površin v
lasti oziroma v upravljanju Mestne občine Kranj za organizacijo javne prireditve.
9. člen
V vlogi za dovolitev javne prireditve posredovane Mestni občini Kranj mora organizator navesti:
1. organizatorja javne prireditve,
2. vrsto, kraj, čas trajanja in program prireditve,
3. odgovorno osebo,
4. število redarjev in vodjo redarjev,
5. pričakovano število udeležencev prireditve,
6. odgovorno osebo za uporabo zvočnih naprav, če se
na prireditvi uporabljajo zvočne naprave,
7. odgovorno osebo za uporabo pirotehničnih sredstev ter sredstev za specialne efekte, če se na prireditvi
uporabljajo pirotehnična sredstva in specialni efekti.
Poleg naštetega mora organizator izkazati naslednje:
8. da naprave in tehnična sredstva, ki jih uporablja, niso
nevarna za življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb,
9. da udeleženci lahko hitro in brez nevarnosti zapustijo prostor, kjer se odvija prireditev,
10. da obratovanje naprav prekomerno ne moti okolice in ne ovira cestnega prometa,
11. da je prireditveni prostor zadostno odmaknjen od
objektov, v katerih se uporablja odprt ogenj ali so spravljene
lahko vnetljive ali eksplozivne snovi.
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10. člen
Če se prireditev odvija na cesti, je v vlogi za dovoljenje
javne prireditve treba navesti:
1. ukrepe, ki jih bo zagotovil organizator za varnost
udeležencev prireditve, gledalcev in ostalih udeležencev v
prometu,
2. podatke o tem, kje, za koliko časa in v kakšnem
obsegu bo moten ali prekinjen cestni promet.
OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA JAVNE PRIREDITVE
11. člen
Organizator javne prireditve je dolžan:
1. poskrbeti za varnost udeležencev in izvajalcev prireditve,
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni
red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo
ostale udeležence javne prireditve,
3. poskrbeti, da udeleženci na prireditveni prostor ne
prinašajo alkoholnih pijač, če to ni dovoljeno,
4. poskrbeti za parkirne prostore in red ter varnost na
njih,
5. prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami
za zbiranje odpadkov in kemičnimi WC,
6. zaključiti javno prireditev ob uri, ki je navedena v
dovoljenju za javno prireditev,
7. poskrbeti, da se v roku 8 ur po končani prireditvi
prireditveni prostor počisti in da se v roku 24 ur po končani
prireditvi odstranijo postavljeni objekti in ostali predmeti ter
se vzpostavi prvotno stanje pred prireditvijo.
PLAČEVANJE KOMUNALNIH TAKS V MESTNI OBČINI
KRANJ
12. člen
Komunalna taksa se plačuje za naslednje predmete in
storitve:
1. za uporabo javnih pločnikov in javnih površin pred
poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske, turistične in
druge dejavnosti na teh površinah,
2. za uporabo javnih prostorov za začasne namene (za
stojnice, točilnice, cirkuse, zabavne parke in druge namene),
3. za uporabljanje trgov in drugih javnih površin, razen
pločnikov, za razstavljenje predmetov, prirejanje razstav in
drugih prireditev.
13. člen
Komunalna taksa se plačuje v skladu z odlokom o
komunalnih taksah v Mestni občini Kranj.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22600-0003/2002-43/01
Kranj, dne 22. maja 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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LJUTOMER
2510.

Splošni pogoji poslovanja javnega
Stanovanjskega sklada občine Ljutomer

Direktor Javnega stanovanjskega sklada občine Ljutomer v skladu s 6. in 16. členom zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00), na podlagi 82. in 99. člena
stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91 –
popr., 9/94 – odl. US, 21/94, 23/96, 24/96 – odl. US,
44/96 - odl. US, 1/00 in 1/00 – odl. US in 22/00) ter 13.
in 28. člena odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega
sklada občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 94/00 in 33/02)
po predhodnem soglasju nadzornega sveta sklada z dne
31. 5. 2002 določa

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA
Javnega stanovanjskega sklada občine Ljutomer
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu:
splošni pogoji) Javnega stanovanjskega sklada občine Ljutomer (v nadaljevanju: sklad) se določajo:
– merila za določitev upravičencev do posojil ali drugih
oblik vzpodbujanja razvoja na področju stanovanjske izgradnje in merila za določitev namenske rabe posojil oziroma
poroštev ali drugih oblik vzpodbujanja razvoja na področju
stanovanjske gradnje,
– vsebina pravic in obveznosti sklada kot javnega finančnega sklada in upravičencev na podlagi danih posojil
ali drugih oblik vzpodbujanja razvoja na področju stanovanjske izgradnje,
– merila za določitev upravičencev do sodelovanja na
razpisih za oddajo v najem socialnih, neprofitnih in službenih
stanovanj,
– vsebina pravic in obveznosti sklada kot javnega nepremičninskega sklada in upravičencev na podlagi najemne
oziroma drugih pogodb, ki jih sklepa sklad zaradi zagotavljanja smotrne rabe nepremičnin.
II. NAMEN PORABE SREDSTEV SKLADA
2. člen
Sklad namenja sredstva za:
– posojila z ugodno obrestno mero,
– pomoči pri odplačevanju posojil,
– zagotavljanje manjkajočih sredstev za izvedbo občinskega stanovanjskega programa.
1. Posojila z ugodno obrestno mero
3. člen
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila, pri
katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vrednosti
sposojenega denarja in pokriva stroške posojila. Višino obrestne mere za vsak razpis določi nadzorni svet sklada.
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vanja obstoječega stanovanjskega sklada na območju
Občine Ljutomer.
5. člen
Posojila sklada lahko dobijo fizične osebe.
Posojilo je lahko odobreno le osebam, ki so sposobne
izpolnjevati obveznosti iz odobrenega posojila.
6. člen
Fizične osebe so lahko upravičenci do posojil, če so
državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v
Občini Ljutomer in:
– si z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja prvič
rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje;
– jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali
socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno;
– si svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali razrešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo, sanacijo ali obsežnejše
vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda;
– so si svoje stanovanjsko vprašanje rešili z najemom
posojil pred uveljavitvijo teh splošnih pogojev, pa jih zaradi
neugodnih posojilnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati,
izpolnjujejo pa pogoje iz 1. in 2. točke tega člena.
Za prvo reševanje iz prve alinee prejšnjega odstavka se
šteje, kadar je prosilec in njegovi ožji družinski člani:
– stalno prijavljen pri sorodnikih ali je najemnik za določen čas;
– lastnik ali solastnik stanovanja ali stanovanjske hiše, ki
ne presega 10 m2 na ožjega družinskega člana, ki stalno
prebivajo v stanovanju na dan objave razpisa, ali solastnik
stanovanjske hiše z drugimi osebami, ki jo želi z zaprošenim
posojilom nadzidati, dozidati, v njej zgraditi podstrešno stanovanje ali rekonstruirati zase in za svoje ožje družinske člane.
Stanovanjsko površino na družinskega člana iz druge
alinee prejšnjega odstavka lahko nadzorni svet sklada za
posamezen razpis poveča.
7. člen
Poleg pogojev, navedenih v prejšnjem členu nadzorni
svet v vsakem razpisu lahko določi še posebne pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati upravičenci do posojil iz prejšnjega člena, kot na primer:
– socialno demografski položaj prosilca in njegove družine,
– premoženjsko stanje prosilca in njegove družine,
– višino lastne udeležbe,
– drugo.
8. člen
2. Pomoč pri odplačevanju posojil
Za pomoč pri odplačevanju posojil se šteje:
– nadomestilo posojila z neugodnimi posojilnimi pogoji
s posojilom z ugodnejšimi posojilnimi pogoji,
– zmanjšanje posojila,
– subvencioniranje obrestne mere odobrenih posojil.
Pomoč pri odplačevanju posojil je lahko dodeljena v
eni izmed navedenih oblik ali večih hkrati.
Pomoči pri odplačevanju posojil so lahko deležne fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz četrte alinee prvega ostavka 6. člena in 7. člena splošnih pogojev.
9. člen

4. člen
Posojila so namenjena za:
– nakup stanovanja ali stanovanjske hiše,
– stanovanjsko gradnjo,
– prenovo, sanacijo, izboljšavo ali obsežnejša vzdrže-

3. Občinski stanovanjski program
Nadzorni svet sklada lahko odloči, da se določena
sredstva sklada namenijo za sofinanciranje projektov, določenih s stanovanjskim programom Občine Ljutomer.
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Uporabniki sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena
so lahko javno pravne in druge pravne osebe, ki bodo opredeljene kot nosilci izvedbe posameznih projektov določenih
z občinskim stanovanjskim programom.
10. člen
Sredstva sklada, s katerimi se zagotavljajo manjkajoča
sredstva za izvedbo nalog določenih z občinskim stanovanjskim programom, se praviloma ne delijo na podlagi javnega
razpisa. O delitvi teh sredstev odloča nadzorni svet sklada.
Kadar nadzorni svet odloči, da se sredstva za občinski
stanovanjski program delijo na podlagi javnega razpisa, se
za določanje prioritete smiselno uporabljajo določila teh
splošnih pogojev.
III. NAČIN DODELITVE POSOJIL
11. člen
Sredstva sklada se za posojila in pomoči pri odplačevanju posojil delijo na podlagi razpisa, ki ga ob upoštevanju
določil stanovanjskega zakona, stanovanjskega programa
ustanoviteljice sklada in splošnih pogojev, sprejme nadzorni
svet sklada.
Razpisi za posamezne kategorije uporabnikov in posamezne namene porabe sredstev sklada so praviloma ločeni.
Razpis se javno objavi.
12. člen
Razpis praviloma vsebuje naslednje:
– namen, za katerega se delijo sredstva sklada,
– višino sredstev, namenjenih za delitev,
– kategorijo upravičencev do razpisanih posojil,
– splošne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati vsi
oziroma posamezne kategorije upravičencev za pridobitev
posojil,
– posebne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati
vsi oziroma posamezne kategorije upravičencev za pridobitev posojil,
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v
vlogi in kje vlogo dobijo,
– ceno za kvadratni meter stanovanjske površine, če se
ta uporablja kot osnova za izračun višine dodeljenih sredstev,
– standardne stanovanjske površine, kadar je višina
posojila odvisna od velikosti stanovanjske površine glede na
število uporabnikov,
– najvišjo možno višino odobrenih sredstev posameznemu upravičencu (upravičeno zaprošeni znesek),
– obrestno mero za odobrena posojila,
– najdaljšo dobo odplačevanja posojila,
– način porabe odobrenih sredstev in način odplačevanja odobrenega posojila,
– vrsto zavarovanja odobrenega posojila,
– mesto in način zbiranja vlog,
– zadnji dan za zbiranje vlog in potrdil,
– seznam potrdil, ki jih morajo prosilci priložiti k vlogi,
– kriterije za določanje prioritete pri dodelitvi sredstev,
– rok, v katerem bodo dodeljena sredstva,
– drugo.
Direktor za vsak razpis predpiše vlogo in potrdila, ki jih
morajo prosilci priložiti vlogi.
13. člen
Uprava sklada sprotno prouči utemeljenost prispelih
vlog, zlasti če prosilci izpolnjujejo razpisne pogoje, in če so
k vlogam priložena vsa zahtevana potrdila. Po potrebi se
preveri tudi verodostojnost predloženih potrdil.
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Prosilca, ki je oddal nepopolno vlogo se o tem sproti
obvesti glede dopolnitve vloge. Prosilci so dolžni nepopolne
vloge dopolniti v 8 dneh po prejetju obvestila, sicer se
tovrstne vloge kot nepopolne ne obravnavajo.
Vsak prosilec se o rešitvi svoje vloge obvesti v 30 dneh
po zaključku roka za vložitev vloge za odobritev posojila s
posebnim sklepom po pošti s povratnico. Če prosilec po
dveh poizkusih pisne vročitve sklepa le-tega ne sprejme, se
smatra, da je od vloge odstopil.
14. člen
Nadzorni svet sklada lahko odloči, da se določena
sredstva sklada izjemoma lahko namenijo za posojila in pomoč pri odplačevanju posojil brez razpisa, če gre za izredne
razmere in sicer v primeru:
– naravnih nesreč (požar, poplava, eksplozija, vihar,
potres,…),
– izrednega poslabšanja materialnega položaja prosilca,
– ko gre za nakupe in vlaganja v stanovanja v starem
mestnem jedru Ljutomera,
– ko gre za vlaganja v stanovanjske objekte, ki so pod
spomeniškim varstvom.
Za pridobitev navedenega posojila mora prosilec predložiti verodostojne listine, iz katerih so javno razvidne razmere v katerih se je znašel.
IV. VIŠINA POSOJILA
15. člen
Posojilo je upravičencu odobreno v zaprošeni višini,
kadar ta ne presega upravičeno zaprošenega zneska, oziroma v višini upravičeno zaprošenega zneska, če zaprošeni
znesek vseh upravičencev ne presega sredstev, namenjenih za izvedbo posameznega razpisa.
Če je vsota zaprošenih oziroma upravičeno zaprošenih
zneskov večja kot so sredstva, namenjena za izvedbo posameznega razpisa, se oblikuje prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev posojil skladno z določili splošnih pogojev – V. poglavje.
Nadzorni svet v primeru iz prejšnjega odstavka:
– višino odobrenega posojila omeji vsem upravičencem enako ali
– posojilo odobri le upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v višini upravičeno zaprošenega zneska ali
omejenega upravičeno zaprošenega zneska ali
– posojilo odobri vsem upravičencem, vendar v različni
omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska glede na uvrstitev upravičenca v prioritetni razred.
V. OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA
UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV POSOJIL NA PODLAGI
JAVNEGA RAZPISA
16. člen
V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena se
upravičenci razvrščajo na podlagi kriterijev v prioritetne razrede.
17. člen
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravičencev iz 6. in
7. člena zajemajo:
– materialno premoženjsko stanje prosilca in njegove
družine,
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– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove
družine,
– namembnost posojila, upoštevajoč občinski stanovanjski program.
Nadzorni svet lahko za vsak razpis določi še druge
kriterije, ki se upoštevajo pri ocenjevanju vlog.
18. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz prejšnjega člena imajo prednost in večje ugodnosti pri dodelitvi posojila:
– mladi,
– mlade družine,
– invalidi in družine z invalidnim članom,
– prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja
ali pa so podnajemniki,
– družine z manjšim številom zaposlenih,
– družine z večjim številom otrok,
– prosilci, ki bodo s pridobitvijo posojila najpozneje v
treh letih izpraznili občinsko stanovanje,
– razširjene družine.
Nadzorni svet izmed navedenih prednostnih kategorij iz
prejšnjega odstavka tega člena za vsak razpis posebej določi prednostne kategorije prosilcev. Nadzorni svet lahko za
vsak razpis določi še druge prednostne kategorije prosilcev.
Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom,
v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let. Za stare
35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko je
objavljen posamezen razpis.
Za družine z večjim številom otrok se šteje družina, v
kateri so najmanj trije otroci.
Za družine z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, v kateri je zaposlen samo prosilec.
Za mlade prosilce se štejejo osebe mlajše od 30 let.
Za stare 30 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko
je objavljen posamezen razpis.
Za invalidnost prosilca ali ožjega družinskega člana
njegove družine se upošteva invalidnost s 100% telesno
okvaro, ugotovljena s sklepom ali odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za invalidnost otroka se
šteje tudi motnja v duševnem in telesnem razvoju ali trajna
nesposobnost za delo.
Za daljšo delovno dobo se šteje najmanj tretjina delovne dobe.
Razširjena družina je družina, v kateri živijo tri generacije ožjih družinskih članov prosilca, kot jih opredeljuje 6. člena stanovanjskega zakona.
19. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz 19. in 20. člena splošnih
pogojev poteka določanje prioritete po večkriterijskem modelu ocenjevanja upravičenosti.
Težo posameznih kriterijev na predlog direktorja določi
nadzorni svet.
VI. POSTOPEK ODLOČANJA O DODELITVI POSOJIL
20. člen
Pri odločanju o dodelitvi posojil upravičencem se uporablja postopek, določen z zakonom o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00).
Popolne vloge prosilcev obravnava Komisija za porabo
sredstev sklada, imenovana s strani nadzornega sveta sklada. Komisija ima pet članov, od katerih je eden predsednik
komisije.
Komisija z ocenjevanjem vlog po usmeritvah nadzornega sveta sklada določa prioritete pri dodelitvi sredstev. Na
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podlagi oblikovanega prioritetnega vrstnega reda komisija
sklepa o dodelitvi sredstev.
Zoper sklep komisije ima stranka pravico pritožbe, v
roku 15 dni od prejetja sklepa. O pritožbi odloča nadzorni
svet sklada, kateri o pritožbi odloči najkasneje v 30 dneh od
prejema pritožbe. Odločitev nadzornega sveta sklada je dokončna.
21. člen
Za spise in dejanja v postopku dodeljevanja posojil se
plačuje taksa v skladu z zakonom.
Ostale stroške obdelave, odobritve in koriščenja odobrenega posojila plača prosilec v višini, kot jo določi nadzorni svet sklada za posamezen razpis.
VII. ZAVAROVANJE ODOBRENEGA POSOJILA
22. člen
Če so sredstva odobrena kot posojilo, se odobreno
posojilo obvezno zavaruje.
Posojilojemalec lahko posojilo zavaruje:
– pri zavarovalnici,
– z zastavno pravico na nepremičnini oziroma drugem
premoženju, ki je glede na vrednost in druge lastnosti primerno za poplačilo terjatev,
– s poroštvom najmanj dveh plačilno sposobnih porokov ali
– na drug ustrezen način.
Dejanske stroške zavarovanja posojila krije posojilojemalec.
Način zavarovanja se določi z razpisom.
Posojilo se vrača z mesečnimi anuitetami, najdaljša
doba vračila posojila je 15 let. Obrestna mera se praviloma
določi v višini, ki jo obračunava za svoja posojila Stanovanjski sklad RS – javni sklad.
VIII. NAMENSKA RABA POSOJIL
23. člen
Posojila dodeljena na podlagi splošnih pogojev, morajo biti porabljena skladno z namenom njihove odobritve. Za
koriščenje odobrenih sredstev upravičenec sklene posojilno pogodbo.
Namenskost porabe odobrenih sredstev se zagotavlja:
– z dokumentarno porabo odobrenih sredstev,
– na podlagi poročil in pridobljene dokumentacije o
porabi odobrenih sredstev,
– s kontrolami skladno s posojilno pogodbo.
V primeru dodeljevanja posojila po obrokih oziroma
situacijah mora upravičenec dokumentirati namensko porabo posojila za vsak obrok posebej.
24. člen
Posojilojemalec ne sme brez soglasja sklada odtujiti in
obremeniti kreditirane nepremičnine, dokler ne odplača vsega dolga po posojilni pogodbi.
Posojilojemalec je dolžan v 15 dneh po prejemu zahteve zagotoviti posojilodajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za ugotovitev točnosti podatkov, ki jih je navajal v vlogi
za pridobitev posojila, ali ob njegovih naknadnih vlogah ter
mu omogočiti ogled nepremičnine, za katero daje posojilodajalec posojilo po tej pogodbi.
Posojilojemalec in drugi podpisniki posojilne pogodbe
so dolžni skladu sporočiti vsako spremembo zaposlitve in
prebivališča ali drugo spremembo, pomembno za izvajanje
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posojilne pogodbe najpozneje v 15 dneh po nastali spremembi.
25. člen
Sklad ima pravico razdreti posojilno pogodbo in ustaviti
porabo posojila ter zahtevati takojšnje vračilo celotnega revaloriziranega posojila z obrestmi po obrestni meri, ki velja
za bančna nenamenska posojila, ki se obračunajo od prejema posojila in druge stroške, če posojilojemalec:
– ne porabi posojilo za namene in kreditirano stanovanjsko enoto, navedeno v posojilni pogodbi,
– odtuji kreditirano nepremičnino brez dovoljenja sklada,
– poda ob sklenitvi posojilne pogodbe neresnične podatke,
– ne dostavi zahtevane dokumentacije v določenem
roku,
– prejme posojilo na podlagi podatkov, ki ne ustrezajo
dejanskemu stanju,
– ne izpolni drugih obveznosti po posojilni pogodbi.

Uradni list Republike Slovenije
30. člen
Stanovanja v lasti sklada in ustanoviteljice sklada, se
oddajajo v najem z javnim razpisom, ki se objavi v sredstvih
javnega obveščanja. Nadzorni svet s sklepom določi vsebino razpisa ter sredstva javnega obveščanja v katerih se
razpis objavi.
Razpisi za posamezne kategorije stanovanj so praviloma ločeni.

26. člen
Sklad posluje kot javni nepremičninski sklad, tako da
stanovanja in poslovne prostore:
– pridobiva,
– oddaja v najem,
– prodaja.

31. člen
Razpis praviloma vsebuje naslednje:
– namen in pravno podlago za objavo,
– število stanovanj z navedbo njihove lokacije,
– predviden čas vselitve,
– kategorijo upravičencev za pridobitev neprofitnega
ali socialnega stanovanja,
– splošne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati vsi
oziroma posamezne kategorije upravičencev,
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v
vlogi, navedbo potrebnih prilog k vlogi in kje vloge dobijo,
– višino bodoče najemnine in kriterije za določitev najemnine,
– višino in namen varščine ter način njene valorizacije,
– rok za vročitev vlog,
– standarde stanovanjske površine,
– splošne in posebne kriterije za določanje prednostne
liste upravičencev,
– postopkovna pravila razpisa,
– način objave rezultatov razpisa.

27. člen
Sklad pridobiva stanovanja in poslovne prostore tako,

B) Merila in kriteriji za oblikovanje prednostnega vrstnega reda upravičencev.

IX. POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

da:
– investira v gradnjo ali adaptacijo oziroma rekonstrukcijo stanovanj in drugih objektov ter stavbna zemljišča,
– kupuje stanovanja in zemljišča z namenom povečanja najemnega stanovanjskega fonda in zagotavljanja večje
in ugodnejše ponudbe stanovanj na trgu glede na povečano
povpraševanje zaradi stanovanjske varčevalne sheme,
– ob izpraznitvi stanovanja s strani starega najemnika in
so vrnjena najemodajalcu.
O obsegu, načinu in dinamiki pridobivanja stanovanj iz
prvega odstavka odloča nadzorni svet.
28. člen
Sklad pridobiva neprofitna najemna stanovanja tudi na
podlagi tretjega odstavka 130. člena stanovanjskega zakona.
Ob prenosu lahko prejšnjemu lastniku ostane pravica
dodeljevanja stanovanj svojim delavcem v najem.
Sklad lahko odkloni prevzem stanovanj iz prvega odstavka tega člena, če ocenjeni stroški tekočega in investicijskega
vzdrževanja prenesenih stanovanj presegajo najemnino.
29. člen
Stanovanja so najemna:
– z neprofitno najemnino za nedoločen ali določen čas
(neprofitna in socialna),
– s profitno najemnino za določen čas (službena).
X. ODDAJANJE NEPREMIČNIN V NAJEM
1. Oddaja stanovanj v najem
Oddaja neprofitnih in socialnih stanovanj
A) Razpis za dodelitev neprofitnih in socialnih stanovanj

32. člen
Splošni s strani države določeni kriteriji za ocenjevanje
vlog prosilca in njegove družine in s tem povezanim oblikovanjem prednostnega vrstnega reda upravičencev do najema neprofitnega ali socialnega stanovanja zajemajo materialno, socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove družine, in sicer:
– stanovanjski status upravičenca v povezavi z delovno
dobo,
– zaposlenost v družini,
– kvaliteto bivanja z utesnjenostjo dosedanjega bivališča,
– starost upravičenca in njegove družine,
– število otrok s poudarkom na mladoletnosti otrok,
– invalidnost oziroma po pristojni komisiji ugotovljene
duševne ali telesne motnje, mladoletnih otrok,
– izobrazba upravičenca in njegovega zakonca,
– funkcionalnost in neprimernost stanovanja.
Dodatna merila in kriterije pa določi za vsak razpis
Nadzorni svet na podlagi predloga direktorja.
Točkovanje dodatnih meril lahko odstopa za največ
20% od skupnega števila točk v veljavnem obrazcu ter lahko
zajemajo:
– lastno udeležbo upravičenca v višini največ 20% od
investicijske vrednosti stanovanja,
– stalnost bivanja upravičenca na območju, ki velja za
razpis,
– neuspešnost udeležbe upravičenca na prejšnjih razpisih,
– mladoletni otrok do 15. leta starosti v družini, ki
presega starostno mejo za mlade družine,
– mlade družine z dvema ali več otroki,
– drugo.
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33. člen
Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom,
v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let. Za stare
35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko je
objavljen razpis.
Za družine z večjim številom otrok se šteje družina, v
kateri so najmanj trije otroci. Upošteva se tudi nosečnost,
izkazana s potrdilom zdravnika.
Za družine z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, ki ima najmanj tri člane in v kateri je zaposlen samo en
družinski član.
Invalidnost velja v primerih, če gre za invalidnost, zaradi
katere je udeleženec razpisa ali odrasli družinski član nesposoben za samostojno življenje in delo in je ugotovljena z
izvidom in mnenjem pristojne komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma komisije za
razvrščanje.
Določilo velja tudi v primerih, če gre za družino z mladoletnim otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno ali
težko telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji za
razvrščanje.
Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega zakonca, ki
se točkuje:
– doktorat ali magisterij, visoka izobrazba, višja izobrazba, srednja izobrazba – točkuje se samo najvišja pridobljena izobrazba.
Točke pridobljene za strokovno izobrazbo udeleženca
razpisa in strokovno izobrazbo njegovega zakonca se seštevajo.
Lastna udeležba se vrne po 15 letih in se revalorizira po
obrestni meri po kateri se plačuje zadnji najet kredit pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije. Zaradi zagotovitve resnosti ponudbe lastne udeležbe, mora ponudnik pred dokončnostjo liste za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, plačati
kavcijo v višini 50% od ponujene lastne udeležbe. V primeru,
da kasneje odstopi od ponujene lastne udeležbe, se mu
kavcija vrne, zmanjšana za pavšalni znesek, ki ga pred razpisom določi nadzorni svet sklada, prav tako pa se mu odbijejo
točke, ki jih je pridobil na račun ponujene lastne udeležbe.
34. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom
točk, imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red udeleženci razpisa, pri katerih predstavlja višina neprofitne najemnine za primerno stanovanje manjši delež v družinskem dohodku.
V primeru, da imata dva upravičenca do dodelitve socialnega stanovanja isto število točk, ima prednost prosilec z
daljšo čakalno dobo na stanovanje.
35. člen
Komisijo za preveritev utemeljenosti vlog in ocenitev
stanovanjskih razmer prosilca na podlagi predložene dokumentacije določi nadzorni svet sklada pred razpisom.
Komisija ima tri člane in je sestavljena iz:
– predstavnika upravljalca stanovanj
– predstavnika Centra za socialno delo
– delavca uprave sklada, ki je hkrati poročevalec in
predsednik komisije.
Udeleženci razpisa so dolžni v postavljenih rokih odgovoriti komisiji za preveritev utemeljenosti vlog na njene zahteve za dopolnitev vloge v 8 dneh od prejetja obvestila,
sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
C) Oddaja stanovanj v najem brez razpisa oziroma izjemna dodelitev stanovanja
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36. člen
Sklad lahko odda v najem stanovanje izven razpisa le v
naslednjih primerih:
a) če se najemno stanovanje začasno oddaja v najem
za reševanje oseb prizadetih zaradi elementarnih ali drugih
nesreč,
b) v primerih naštetih v stanovanjskem zakonu,
c) če je zaradi prosilčevega stanovanjskega problema v
neposredni nevarnosti njegovo življenje ali zdravje oziroma
življenje in zdravje njegove družin,
d) v primerih, ko se najemniku odda drugo sproščeno
stanovanje zaradi ustreznejše zasedbe stanovanja glede na
število družinskih članov ali zdravstveno stanje najemnika ali
njegovega družinskega člana, stanovanje, ki pa ga je zasedal sam, pa se odda v skladu s potrebami sklada,
e) če je najemniku s sodno odločbo prenehalo najemno razmerje in po poplačilu vseh zapadlih in tekočih obveznosti zaprosi za ponoven najem.
V primeru oddaje stanovanja po alinejah (a), (c), (d) in
(e), mora prosilec izpolnjevati splošne pogoje za oddajo
stanovanja v najem, v primerih pod (a), (c) in (e) pa odloča o
oddaji nadzorni svet.
37. člen
Sklep o dodelitvi stanovanja v najem mimo prednostne
liste izda župan na podlagi predloga nadzornega sveta sklada.
Stanovanje se v tem primeru odda praviloma za določen čas.
38. člen
Oddaja službenih stanovanj v najem
Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi
javnega razpisa, na katerega se lahko prijavijo vsi zainteresirani, ki izpolnjujejo naslednje pogoje;
– so državljani Republike Slovenije oziroma tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji,
– da plačajo varščino,
– da so sposobni plačevati profitno najemnino.
39. člen
Službena stanovanja so stanovanja, ki so namenjena
za zadovoljevanje stanovanjskih potreb deficitarnega kadra v
organih uprave, zavodih in podjetjih s področja gospodarstva in negospodarstva na območju Občine Ljutomer.
40. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi
naslednjih osnov in meril:
1. Pomembnost delovnega mesta:
– direktor, predstojnik, funkcionar
35 točk,
– višji upravni delavec, vodja oddelka, službe,
strokovni delavec
25 točk.
2. Stopnja strokovne izobrazbe:
– doktorat
25 točk,
– magisterij
20 točk,
– visokošolska izobrazba
15 točk,
– višješolska izobrazba
10 točk.
41. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se glede na razpoložljiva
stanovanja upoštevajo naslednji minimalni standardi:
Št. družinskih članov
1
do 44 m2
2
do 63 m2
3
do 76 m2
4
do 85 m2
5
do 102 m2.
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42. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj mora vsebo-

vati:
– število in vrsto službenih stanovanj,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati,
– rok za oddajo prijave in rok v katerem se kandidata
obvesti o odločitvi,
– naslov na katerega se pošlje prijava,
– seznam prilog k prijavi na razpis.
43. člen
V primeru, da se na razpis prijavi več zainteresiranih z
istim številom točk, se stanovanje odda v najem tistemu, pri
kateremu predstavlja višina najemnine manjši delež v družinskem dohodku.
O podrobnostih pogojev razpisa in načinu objave odloči nadzorni svet na predlog direktorja.
44. člen
Najemna pogodba za službeno stanovanje se sklene
za določen čas. V primeru, da se najemnik službenega
stanovanja zaposli pri drugem delodajalcu na območju
Občine Ljutomer, o podaljšanju najemne pogodbe odloča
nadzorni svet sklada.
Najemna pogodba se lahko najemniku odpove tudi iz
razlogov, navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona.
D) Zamenjave stanovanj
45. člen
Zamenjava stanovanja se izvede praviloma s prijavo
interesenta na javni razpis.
Pri tem se upošteva zlasti spremenjene potrebe najemnika stanovanja po primerni stanovanjski površini in njihove
interese (npr. spremenjene zdravstvene razmere,…).
Svojo vlogo interesenti za zamenjavo stanovanja podajo na enak način kot prosilci za dodelitev stanovanja.
46. člen
Za zadeve glede dodelitve in zamenjave stanovanj, ki
niso posebej urejene s temi splošnimi pogoji, se neposredno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
2. Oddaja poslovnih prostorov v najem
47. člen
Za oddajo poslovnih prostorov v najem se uporabljajo
določila zakona o poslovnih prostorih (Uradni list SRS,
št. 18/74, 34/88 in 32/00) in odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 76/94, 26/97,
56/00 in 63/01).
XI. SKLEPANJE NAJEMNIH POGODB
48. člen
Po opravljeni izbiri najustreznejšega upravičenca do
najema stanovanja ali poslovnega prostora, izda direktor
sklada, na podlagi mnenja nadzornega sveta sklada, sklep o
oddaji stanovanja v najem. Zoper sklep direktorja ima upravičenec možnost pritožbe v 15 dneh od prejetja sklepa na
župana.
Pri izdaji sklepa za oddajo stanovanj po javnem razpisu
se uporablja postopek predpisan za takšno oddajo, v primerih
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izredne oddaje stanovanj, pa se uporablja zakon o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00).
Na podlagi sklepa se z izbranim kandidatom sklene najemna pogodba, s katero se na podlagi ZOR, zakonskih
določil in podzakonskih predpisov opredeli vsebina medsebojnih pravic in obveznosti med najemodajalcem in najemojemalcem v zvezi z uporabo najemnega prostora. Pogodbo
pripravi upravljalec stanovanja oziroma poslovnega prostora.
Najemno pogodbo sklene z najemnikom pooblaščena
oseba lastnika nepremičnine (Občina Ljutomer ali sklad), to
je župan oziroma direktor sklada.
49. člen
Najemna pogodba mora obvezno vsebovati:
– ime in priimek najemnika,
– podatke o najemodajalcu,
– čas najema,
– podatke o stanovanju oziroma poslovnem prostoru,
– podatke o uporabnikih prostora,
– kategorijo stanovanja oziroma poslovnega prostora,
– pravice in obveznosti najemnika,
– pravice in obveznosti najemodajalca,
– sankcije v primeru ne spoštovanja najemne pogodbe
in zakonov,
– višino oziroma način določanja najemnine,
– način in roke za odpoved najemne pogodbe.
Najemnina za neprofitna in socialna se zaračunava v
višini, ki jo določi nadzorni svet sklada na osnovi odločil
odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00 in 96/01).
Višino službene najemnine določi nadzorni svet sklada.
Najemnina za poslovne prostore se določi na podlagi
določil odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 76/94, 26/97, 56/00 in 63/01).
O vseh drugih pravicah iz najemnega razmerja se pri
odločanju uporablja postopek, določen z zakonom o splošnem upravnem postopku.
50. člen
V primeru izpraznitve najemnega stanovanja ali poslovnega prostora, sklad le-tega lahko:
– odda v najem ali
– proda.
XII. PRODAJA OZIROMA NAKUP STANOVANJ IN DRUGIH
NEPREMIČNIN
51. člen
Prodaja ali nakup nepremičnin se lahko izvede na podlagi poslovnega programa in finančnega načrta sklada.
52. člen
Program prodaje oziroma nakupa mora obsegati:
– opredelitev ciljev prodaje ali nakupa in razloge s katerimi se utemeljuje, da bodo s prodajo ali nakupom ti cilji
doseženi ter pravni temelj prodaje ali nakupa,
– obseg prodaje ali nakupa in finančno ovrednotenje
predvidene prodaje ali nakupa,
– opredelitev metod prodaje ali nakupa, ki bodo uporabljene in razloge s katerimi se utemeljuje, da je izbrana
metoda ustrezna za dosego cilja.
53. člen
Prodaja stanovanj in drugih nepremičnin
Premoženje sklada oziroma ustanoviteljice sklada se
proda z:
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– javno dražbo,
– na podlagi javnega razpisa oziroma zbiranja ponudb,
– na podlagi neposredne pogodbe,
O izbiri metode prodaje poda predlog nadzorni svet
sklada, dokončno pa o tem odloči Občinski svet občine
Ljutomer. Sklep o zamenjavi nepremičnine ali neposredne
prodaje s pogodbo sprejme prav tako Občinski svet občine
Ljutomer.
Javna dražba ali javni razpis morata biti objavljena v
sredstvih javnega obveščanja, objavi jo direktor sklada.
Med objavo in javnim odpiranjem ponudb mora preteči
najmanj 15 dni.
54. člen
Sklad je dolžan poskrbeti, da se premoženje, ki je
predmet prodaje oceni. Ocenitev opravi pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, ki ima po pravilih stroke veljavno licenco za cenitev. Izbiro pooblaščenega ocenjevalca opravi
direktor, ki tudi nadzira njegovo delo.
55. člen
Cenitev, ki predstavlja osnovo za določitev izhodiščne
cene za potrebe izvedbe javne dražbe ali javnega razpisa,
mora vsebovati predlog izhodiščne cene izražene v tolarjih.
Cenitev ne sme biti starejša od 3 mesecev glede na
datum objave javne dražbe ali javnega razpisa.
Pri zamenjavi nepremičnin mora biti nepremičnina, ki
jo ponudnik ponudi v zamenjavo praviloma ocenjena po isti
metodi kot nepremičnina za katero se zamenjuje. Če nepremičnini, ki sta namenjeni za zamenjavo, nista enakovredni,
mora lastnik nižje ocenjene nepremičnine doplačati razliko v
sporazumno dogovorjeni obliki.
56. člen
Javna dražba
V primeru javne dražbe objava praviloma vsebuje:
– ime oziroma naziv in sedež naročnika javne dražbe,
– opis predmeta prodaje (naslov, parc. št., velikost,
k.o., lastništvo),
– vrsto pravnega posla, ki je predmet dražbe (npr. prodaja stanovanja, poslovnega prostora),
– izklicno ceno in najnižji znesek njenega višanja,
– način in rok plačila kupnine,
– pogoji za prehod lastništva na nepremičnini,
– naslov, prostor, datum in uro javne dražbe,
– višino varščine, ki jo je potrebno položiti pred začetkom dražbe in ki ne sme biti manjša od 10% izklicne cene in
se vplača na račun sklada,
– obvestilo dražiteljem, da bo po končani dražbi varščina vrnjena tistim, ki na dražbi ne bodo uspeli in navedbo
roka, v katerem bo vrnjena,
– poziv, da interesenti navedejo svoj polni naziv oziroma ime in sedež oziroma naslov,
– informacijo o tem, kje in pod kakšnimi pogoji se
lahko interesenti pred začetkom dražbe seznanijo s podrobnejšimi pogoji dražbe in si ogledajo predmet dražbe,
– druge pogoje, ki jih mora uspeli dražitelj izpolnjevati,
– objava lahko vsebuje še druge pogoje prodaje, ki
postanejo vsebina prodajne pogodbe, sklenjene z uspelim
dražiteljem.
57. člen
Javno dražbo vodi s strani direktorja pooblaščena
oseba.
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Na javni dražbi so poleg organizatorja dražbe prisotni le
povabljeni interesenti, ki so položili varščino ob prijavi oziroma njihove zakoniti zastopniki in pooblaščenci, če se ustrezno izkažejo.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena, če se
zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista
cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat,
pooblaščena oseba ugotovi komu in po kakšni ceni je bil
predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
58. člen
Javni razpis ali zbiranje ponudb
V primeru javnega razpisa ali zbiranja ponudb (ko je za
izbor najugodnejšega ponudnika edini kriterij višina ponujene kupnine), objava javnega razpisa praviloma vsebuje:
– ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– namen poziva, navedbo prodajalca in kratek opis
predmeta prodaje,
– pravno podlago za prodajo,
– navedbo, ali gre za javni razpis s končnim rokom
oddaje vlog ali za javni razpis, ki je odprt do prodaje nepremičnine,
– navedbo, kdo je lahko udeleženec javnega razpisa,
– poziv, da interesenti navedejo svoj polni naziv oziroma ime in sedež oziroma naslov,
– obliko in pogoje, pod katerimi mora kupec predložiti
ponudbo oziroma elemente, ki naj jih ponudba vsebuje,
– naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja ponudb,
– način revalorizacije vrednosti nepremičnine do sklenitve pogodbe,
– merila za izbiro najugodnejše ponudbe,
– višino varščine, ki jo je treba položiti kot garancijo
za resnost ponudbe, katera ne sme biti nižja od 10% od
vrednosti nepremičnine ter navedbo računa, kamor se
vplača,
– določilo, da je obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, izključena,
– rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kontaktne osebe prodajalca.
59. člen
Izvedba postopka prodaje nepremičnine
Interesent lahko vlogo za nakup nepremičnine umakne, nadomesti z drugo ali dopolni do roka za predložitev
vloge, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika vloge
se mu že plačana varščina vrne.
60. člen
Postopek javne dražbe ali javnega razpisa vodi uprava
sklada.
Vloge, ki prispejo na javno dražbo ali javni razpis obravnava nadzorni svet sklada.
O postopku javne dražbe in javnega odpiranja ponudb
se vodi zapisnik, v katerega se vpiše:
– podatke o kraju, datumu in času izvedbe postopka,
– imena prisotnih članov nadzornega sveta sklada in
ostalih prisotnih,
– navedbo javne dražbe ali javnega razpisa, na katerega so prispele ponudbe,
– ugotovitve o popolnosti posameznih ponudb,
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– v primeru postopka s končnim rokom oddaje ponudb, navedbo števila pravočasno in prepozno prispelih
ponudb,
– druge relevantne podatke iz posamezne ponudbe.
Zapisnik o odpiranju ponudb se posreduje vsem ponudnikom.
Po pregledu in analizi prispelih ponudb nadzorni svet
sprejme sklepe, s katerimi predlaga direktorju sklada rešitev posameznih ponudb.
Kriteriji, ki jih nadzorni svet sklada upošteva pri obravnavi ponudb in izbiri, so enaki kriterijem kot so objavljeni
v javnem razpisu.
61. člen
Najugodnejšega ponudnika izbere s sklepom direktor sklada.
Zoper sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika se
lahko na javni dražbi ali javnem razpisu neuspeli interesent pritoži pri županu v roku 8 dni po prejetju sklepa.
O pritožbi po ponovni presoji na predlog nadzornega
sveta sklada odloči župan z odločbo. Odločba je dokončna. Zoper odločbo je dovoljen upravni spor.
62. člen
Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba
praviloma v tridesetih dneh po zaključku dražbe ali javnega razpisa. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v roku,
navedenem v povabilu k podpisu pogodbe, sklad zadrži
njegovo že vplačano varščino.
Ponudnikom, ki na javni dražbi ali javnem razpisu
niso uspeli, se varščina vrne v roku 8 dni od pravnomočnosti sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, izbranemu
ponudniku pa se vplačana varščina všteje v kupnino.
63. člen
Neposredna prodaja s pogodbo
Prodaja se lahko opravi na podlagi neposredne pogodbe v naslednjih primerih če:
– se prodajajo solastniški deleži na nepremičninah
oziroma skupni prostori,
– se zamenjuje nepremičnina in je ponudnik samo
eden ter se vrednost premoženja sklada z zamenjavo ne
zmanjša,
– v roku 3 mesecev od dneva, ko se je izkazalo, da
je bila izbrana metoda prodaje iz 43. člena splošnih pogojev neuspešna, pri čemer je lahko cena nižja od izklicne cene največ za 30%,
– se stanovanje proda najemniku stanovanja na njegovo željo,
– če je odprodaja v interesu sklada zaradi prevelikih
stroškov investicij in rednega vzdrževanja stanovanja oziroma stavbe v kateri je stanovanje ob upoštevanju:
– odstotnega deleža lastništva sklada na celotni
nepremičnini v kateri se nahaja nepremična, ki jo želi
stranka odkupiti,
– leta gradnje nepremičnine,
– stanja nepremičnine (slabo, dobro, odlično),
– vloženih sredstev v nepremičnino,
– lege nepremičnine (v strogem mestnem jedru se
prodaja odobri le izjemoma, ob izpolnitvi vseh pogojev, ki
jih narekuje obnova mestnega jedra).
– gre za zamenjavo za drugo enakovredno nepremičnino,
– vrednost nepremičnine ne presega 1,000.000
SIT.
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64. člen
Vloge za odkup nepremičnin, zainteresirani kupci
oddajo na sedežu sklada. K vlogi je potrebno priložiti
fotokopijo najemne pogodbe in dokaz o poravnanih obveznosti v zvezi z uporabo stanovanja ali poslovnega prostora, ki ga želijo kupiti, dokazilo o lastništvu nepremičnine oziroma drugo ustrezno dokumentacijo.
65. člen
Vse stroške v zvezi s pripravo pogodbe in overitve,
cenitvijo nepremičnine, davek na nepremičnine in stroške vpisa v zemljiško knjigo, praviloma v celoti plača
kupec.
66. člen
O pogojih plačila kupnine in drugih ugodnostih odloči na predlog nadzornega sveta sklada Občinski svet občine Ljutomer v sklepom, za vsak primer posebej.
67. člen
Za zadeve glede prodaje stanovanj in poslovnih prostorov, ki niso posebej urejene s temi splošnimi pogoji, se
smiselno uporabljajo določbe pravilnika o prodaji, oddaji v
zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 110/00).
68. člen
Nakup stanovanj in drugih nepremičnin
Predlog za nakup nepremičnine poda nadzorni svet
sklada, dokončno pa o nakupu odloči Občinski svet občine Ljutomer.
69. člen
Predlog za nakup nepremičnine vsebuje:
– naslov oziroma lokacijo predmeta nakupa,
– ceno nepremičnine in plačilne pogoje,
– razlog oziroma cilj nakupa nepremičnine,
– navedbo lastnika oziroma prodajalca nepremičnine.
Kolikor ponudba presega finančne zmožnosti sklada, se pripravi primerjava ponudb za posamezno nepremičnino.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
70. člen
Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev prenehajo
veljati pravilnik o porabi sredstev Stanovanjskega sklada
občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 32-22/94, 13/95 in
9/96), pravilnik o pogojih in merilih ter postopku za uveljavljanje pravice do dodelitve socialnega stanovanja v
najem v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 54/93) in
pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 8/93 in 54/93).
71. člen
Splošni pogoji poslovanja sklada začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljutomer, dne 31. maja 2002.
Št. 360-02-5/01-1687
Javni stanovanjski sklad
Občine Ljutomer
Direktorica sklada
Lilijana Koser, univ. dipl. ek. l. r.
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MURSKA SOBOTA
2511.

Odlok o razdelitvi naselja Černelavci v Mestni
občini Murska Sobota

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80,
42/86 in Uradni list RS, št. 8/90), 14. člena pravilnika o
določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij,
ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS,
št. 58/92) in 17. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni
svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 28. 5.
2002 sprejel

ODLOK
o razdelitvi naselja Černelavci v Mestni občini
Murska Sobota
1. člen
S tem odlokom se naselje Černelavci razdeli tako, da
del naselja, ki zajema ulico Pušča postane samostojno naselje, ki se poimenuje Pušča; ulice Črtomirova, Dalmatinova, Dolga, Gajeva, Gederovska, Gorička, Jurčičeva, Kranjčeva, Ledavska, Liškova, Slovenska, Tavčarjeva, Travniška in Zadružna pa ostanejo v naselju Černelavci.
2. člen
Naselje Pušča obsega prostorske okoliše 137, 138 in
139.
Dolgoročni razvoj naselja bo po potrebi usmerjen v
zaokrožitev naselja v smeri severovzhod.
3. člen
V naselju Pušča se s tem odlokom uvede ulični sistem
in določijo naslednja območja posameznih ulic in njihova
imena:
1. Ulica ob kapelici leži na zahodnem robu naselja in
poteka v smeri sever-jug,
2. Ulica ob igrišču poteka med Ulico ob kapelici in
Kranjčevo ulico na južnem robu naselja v smeri vzhod-zahod,
3. Glavna ulica poteka med Ulico ob kapelici do Kranjčeve ulice v severnem delu naselja in v nadaljevanju do
vključno otroškega vrtca Pušča,
4. Bela ulica poteka med Ulico ob igrišču in Glavno
ulico v osrednjem delu naselja v smeri sever-jug,
5. Nova ulica poteka med Ulico ob igrišču in Glavno
ulico vzporedno z Belo ulico v smeri sever-jug,
6. Černelavska ulica poteka po skrajnem severnem
robu naselja vzhodno od Ulice ob kapelici v smeri vzhodzahod.
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4. člen
Kranjčeva ulica v naselju Černelavci se spremeni tako,
da poteka v smeri sever-jug od Gajeve ulice do Glavne ulice
v naselju Pušča.
5. člen
Meje naselij in prostorskih okolišev so prikazane v kartografskih prikazih RPE v merilu 1: 5000, območje pozidave
pa v kartografskih prikazih EHIŠ v merilu 1: 1000, v katerih
je prikazano tudi oštevilčenje stavb znotraj naselja. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo pri
Območni geodetski upravi Murska Sobota, izpostava Murska Sobota in pri Upravi Mestne občine Murska Sobota.
6. člen
Spremembe po tem odloku evidentira Območna Geodetska uprava Murska Sobota – izpostava Murska Sobota, v
roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
7. člen
Stroški za označevanje novega naselja, ulic, prestavitev označb starega naselja in za zamenjavo tablic s hišnimi
številkami v naselju Pušča bremenijo proračun Mestne občine Murska Sobota.
8. člen
Upravna enota Murska Sobota izvede vse spremembe
v registru stalnega prebivalstva v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
9. člen
Občani naselja Černelavci in novo nastalega naselja
Pušča upravljajo in koristijo skupno pokopališče v naselju
Černelavci še naprej na enak način in pod enakimi pogoji,
kot dosedaj, torej z enakimi pravicami in obveznostmi.
10. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati 10. in
11. točka 3. člena odloka o imenovanju ulic za območje
naselja Černelavci (Uradne objave, št. 21/84, 27/84 in
7/94) in odlok o preoštevilčenju hišnih številk stavb v naselju Černelavci – ulica Pušča (Uradni list RS, št. 79/97).
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 01504-1/02
Murska Sobota, dne 28. maja 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
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2512.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za območje Černelavci
vzhod 2

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93 in 71/93) ter 17. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je
Mestni svet mestne občine Murska Sobota dne 28. 5.
2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za območje Černelavci vzhod 2
I
Javno se razgrne odlok o sprejetju zazidalnega načrta
za območje Černelavci vzhod 2, ki ga je pod številko projekta 205/02-ZN/MS izdelal RATING – Atelje za projektiranje
in inženiring, Ratnik Oto, dipl. inž. grad., s.p., Šercerjevo
naselje 18, M. Sobota.
II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine
Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor
ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na
sedežu Krajevne skupnosti Černelavci, Zadružna ulica 5.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve odloka bo
organizirana javna razprava (obravnava), kraj in čas le-te bo
določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo
pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi
zainteresirani ali prizadeti. Le-te se naslovijo na Oddelek za
infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
Št. 35005-3/02
Murska Sobota, dne 28. maja 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

2513.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za proizvodno servisno cono
“Noršinska” v Murski Soboti

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93 in 71/93) ter 17. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je
Mestni svet mestne občine Murska Sobota dne 28. 5.
2002 sprejel
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SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za proizvodno servisno cono “Noršinska”
v Murski Soboti
I
Javno se razgrne odlok o sprejetju zazidalnega načrta
za proizvodno servisno cono “Noršinska” v Murski Soboti, ki
ga je pod številko projekta 8/02-ZN/MS izdelala družba
ZEU-Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Staneta
Rozmana 5, Murska Sobota.
II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine
Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor
ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na
sedežu mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve odloka bo
organizirana javna razprava (obravnava), kraj in čas le-te bo
določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo
pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi
zainteresirani ali prizadeti. Le-te se naslovijo na Oddelek za
infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
Št. 35005-4/02
Murska Sobota, dne 28. maja 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

PREVALJE
2514.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu »Gonje II« na Prevaljah

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je Občinski svet občine
Prevalje na 30. redni seji dne 28. 5. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu »Gonje II« na Prevaljah
1. člen
Sprejme se sprememba Zazidalnega načrta individualne stanovanjske zazidave »Gonje II«, ki jo je izdal SVOUP –
Referat za urbanistično načrtovanje iz Raven na Koroškem v
projektu št. 20/RUN-1992, marec 1992.
2. člen
Sestavni del odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu »Gonje II« sta risni del in pisni del.
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3. člen
Sprememba in dopolnitev omenjenega odloka, ki je bil
objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 13/88, se
nanaša:
a) na 2 individualni parceli s št. parcele 70/3 in št.
70/4 (obe k.o. Farna vas). Na mestu dveh individualnih
prosto stoječih stanovanjskih hiš (pod št. 25 in št. 26 v ZN
»Gonje II«), se na teh dveh parcelah predvidi gradnja poslovno-stanovanjske stavbe št. 25, katere namembnost ni v
nasprotju z 18. členom obstoječega odloka;
b) na 4 individualne parcele s št. parcel 37/11, 57/1,
57/12 in 52/4 (vse k.o. Farna vas). Na mestu štirih individualnih prosto stoječih montažnih stanovanjskih hiš, se na
teh štirih parcelah predvidi gradnja štirih klasično grajenih
individualnih prosto stoječih stanovanjskih hiš.
4. člen
Črta se 7. člen in se nadomesti:
a) tlorisna velikost objektov se ne določa numerično
(dolžina x širina), temveč je določljiva s sledečimi normativi:
– tlorisna velikost posameznega objekta znaša maksimalno 1/3 površine gradbene parcele;
– obvezen je minimalni odmik 4 m od obodnih parcelnih mej (razen, če to ni navedeno drugače v tem odloku);
– izvedba v skladu z zarisanimi gradbenimi linijami v
grafičnem delu zazidalnega načrta,
b) za dvanajst individualno prosto stoječih stanovanjskih hiš s parcel. štev. 57/11, 57/1, 57/12, 52/4, 57/9,
57/7, 57/6, 68/26, 68/24, 68/1, 68/16 in 68/19 velja
obvezen minimalen odmik 1 m od severne parcelne meje za
gradnjo ne-bivalnega aneksa (garažno – kotlovniški prizidek) ob severni steni navedenih obstoječih prosto stoječih
individualnih stanovanjskih hišah. Obvezen odmik se nanaša na najbolj izpostavljen del aneksa,
c) individualni prosto stoječi stanovanjski hiši na parceli
št. 51/7 pa je omogočen približek parcelni meji na vzhodu
na 1 = 1 m za izgradnjo bivalnega aneksa.
5. člen
Črta se 8. člen odloka in se nadomesti:
– višina prosto stoječih individualnih stanovanjskih hiš
in prosto stoječih poslovno-stanovanjskih hiš je določena s
sledečimi normativi:
a) etažnost: velja enoten normativ P + M oziroma maksimalna višina kapnega venca 4,20 m nad koto uvoza – vhoda
v posamezno stanovanjsko enoto razen za objekte, postavljene na parcelah št. 52/4, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6 in
51/7, za katere velja normativ P + 1 + M oziroma maksimalna
višina kapnega venca 5,61 m nad koto uvoza – vhoda v
posamezno stanovanjsko enoto. Navedeni normativi omogočajo ca. 100% izkoristek mansardne etaže za stanovanjske
prostore oziroma v slednjem primeru 70% izkoristek.
Zaradi visokega nivoja talne vode za celotno naselje, ni
predvidena podkletitev objektov.
Za objekte – anekse, navedene v členu 4b velja normativ P oziroma maksimalna višina kapnega venca 2,10 m
nad koto uvoza – vhoda v posamezno stanovanjsko enoto.
b) strešine: strehe bodo izvedene kot simetrične dvokapnice z naklonom strešin 38° in slemenitvijo kot izhaja iz
predloženih grafičnih prilog; razen v primeru aneksov, navedenih v členu 4b: za katere velja trikapna streha s slemenitvijo vzhod – zahod ob severni steni obstoječih prosto stoječih
individualnih stanovanjskih objektov.
c) barva kritine bo temno rdeča oziroma rjava oziroma
črna in bo izbrana za celotno naselje enotno, tudi obdelava
fasadnih elementov mora biti enotna.
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6. člen
10. člen odloka se delno spremeni v prvem odstavku
le-tega, kjer se »javna kanalizacija mešanega sistema« nadomesti s »javna kanalizacija ločenega ali mešanega sistema«.
7. člen
18. člen odloka se črta in se ga nadomesti:
»V sklopu nove zazidave Gonje II je dovoljena organizacija dejavnosti, ki niso v nasprotju z veljavno zakonodajo
glede kvalitete bivalnega okolja.«
8. člen
Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/91-4
Prevalje, dne 28. maja 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

2515.

Programsko zasnovo za ureditveni načrt
Račel-Log

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90, 85/00), 2. in 5. člena zakona o urejanja
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta
Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je
Občinski svet občine Prevalje na 30. redni seji dne 28. 5.
2002 sprejel

PROGRAMSKO
zasnovo za ureditveni načrt Račel-Log
1. Območje ureditvenega načrta Račel-Log (v nadaljevanju: UN), je umeščeno na levem bregu reke Meže od
višine mostu čez regionalno cesto št. 226-1255 (Poljana-Ravne) pa do meje z Občino Ravne na Koroškem.
Od stanovanjskih zazidav Gonje I. in Gonje II. ga na
severozahodni in zahodni strani loči lokalna cesta LC
350400.
Na severni strani je območje zamejeno z železniško
progo Prevalje-Maribor.
Na vzhodni strani območje meji na Občino Ravne na
Koroškem (istočasno tudi katastrska meja med k.o. Stražišče in k.o. Dobja vas).
2. Območje UN Račel-Log meri skupaj ca. 12,5 ha (v
površino niso všteta zemljišča, spodaj označena z * ali #).
3. Ureditveni načrt obsega naslednje parcele v:
k.o. Stražišče: 337/1, 337/2, 337/3, 337/8, 340/2,
340/4, 340/5, 340/6, 342/1, 342/2, 342/4, 342/5,
343/1, 343/2, 343/3, 343/4, 350/1, 350/3, 350/4,
352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 354/3,
355/1, 355/2, 355/3, 355/4, 356, 357, 358/1, 358/4,
546/5, 546/6, 547/5, 547/9, 547/10, 548/9, 555,
558, 559, 560 in 561#
# vodotok oziroma vodno telo reke Meže
k.o. Farna vas: 60/2*, 60/3*, 61/39*, 61/40*,
61/41*, 61/42*, 62/1, 62/2*, 63/1, 63/2*, 64/1, 64/3*,
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65/1, 65/2, 65/3*, 65/4*, 65/5*, 68/4*, 68/29*,
68/30*, 73, 74/1, 74/2, 74/3*, 74/4*, 75, 76/1, 76/2,
77/1, 77/2, 92, 93/4*, 103/1*, 103/2*, 538/1*, 538/2*,
538/3*, 538/5*, 538/6*, 605/1, 605/12*, 605/20* in
608/1#
* označene parcele sodijo v vplivno območje UN in
sodijo v obstoječe cestno telo LC 350400 zaradi umestitve
dostopnih poti ali naprav (križišča, tretji zavijalni pasovi ipd.)
# vodotok oziroma vodno telo reke Meže
4. Na podlagi izhodišča za urejanje UN bo to območje
v prihodnje namenjeno:
– pretežno (81% celotne površine) rekreacijsko-športnim površinam;
– centralni čistilni napravi – CČN (3% celotne površine);
– zemljišču, potrebnem za izpeljavo lokacijskega načrta (LN) krožišča na RC 226-1255 pri mostu čez Mežo (1%
celotne površine);
– zaključenemu sklopu (9% celotne površine) prosto
stoječih stanovanjsko-poslovnih hiš okoli hiše Račel ter
– sklopu prosto stoječih stanovanjskih hiš (6% celotne
površine) med hišo Račel in podvozom Mark.
Program:
A) Športno-rekreacijski park (ŠRP):
– tenis igrišča s pripadajočimi slačilnicami, klubskimi
prostori (z gostinsko ponudbo), otroškimi igrišči;
– parkirni prostori, potrebni za delovanje ŠRP;
– pomožno igrišče za nogomet;
– igrišča za različne igre z žogami;
– prosto časovni park kot zatravljena površina s hortikulturno ureditvijo;
– obcestni drevored.
B) Krožno križišče na RC št. 226-1255 pri mostu čez
Mežo:
– krak navezovalne rekonstruirane lokalne ceste LC
350400 (smer Markov podvoz-Stražišče);
– del cestišča krožnega križišča;
– brežine in podporna konstrukcija objekta.
C) Centralna čistilna naprava (CČN):
– centralna čistilna naprava za območje Občine Prevalje:
– zmogljivost 6000 PE:
– kolektor se bo v dolžini ca. 2800 m speljal od višine
tovarne LEK do lokacije v ceveh ∅25–∅30, vzdolž vodnega telesa reke Meže, teren za postavitev le-tega je lahek do
srednje zahteven;
– dovozna cesta.
Č) Sklop prosto stoječih stanovanjsko-poslovnih hiš
(SPO):
– 70% gradnja nizke gostote (40-80 prebivalcev/ha),
30% dopustne spremljajoče dejavnosti, ki s svojimi vplivi v
okolje ne presegajo z zakoni in odloki določeni ravni hrupa
in ne presegajo mejnih količin in koncentracij snovi, ki jih
bodo spuščali v zrak, vodo in zemljo;
– III. območje varstva pred hrupom;
– območje umestitve je severozahodno od LC 350400
in južno od železniške proge v podaljšku zazidave Gonje II.;
– indeks pozidanosti (razmerje med površino zazidanega stavbnega zemljišča (seštevek vseh stavbišč, povoznih
površin,…) in površino zemljišča/parcele) je največ 0,175;
– indeks izrabe (razmerje med skupno (bruto) površino
vseh etaž (stavbišče X n) in skupno površino zazidanega
stavbnega zemljišča parcel/e stavbišč, objekta/ov) je največ 0,275; pri stanovanjskih objektih v bruto površine niso
vštete površine pod zemljo&
& kota terena ±0’00 je zmeraj pohodnica pritličja!
D) Sklop prosto stoječih stanovanjskih hiš (SH):
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– gradnja nizke gostote (40–80 prebivalcev/ha) stanovanjske namembnosti;
– območje umestitve je severozahodno od LC 350400
in južno od železniške proge v podaljšku zgoraj navedenega
sklopa SPO;
– zaradi bližine železniške proge spada po zadevni
uredbi v III. območje varstva pred hrupom, vendar pa se
glede namembnosti uvršča v II. območje;
– indeks pozidanosti (razmerje med površino zazidanega stavbnega zemljišča (seštevek vseh stavbišč, povoznih
površin,…) in površino zemljišča/parcele) je največ 0,25;
– indeks izrabe (razmerje med skupno (bruto) površino
vseh etaž (stavbišče X n) in skupno površino zazidanega
stavbnega zemljišča parcel/e stavbišč, objekta/ov) je največ 0,50; pri stanovanjskih objektih v bruto površine niso
vštete površine pod zemljo& .
& kota terena +-0’00 je zmeraj pohodnica pritličja!
5. Območje je prometno opremljeno. Za potrebe stanovanjsko-poslovnih objektov bi zadoščal podaljšek obstoječih vodo oskrbnih vodov, priključitev na obstoječi kanalizacijski sistem zazidave Gonje II. kot tudi plinovod iz naselja
Gonje II. ter posledično lokalno »nn« omrežje.
Za stanovanjske objekte iz sklopa D pa je potrebno
preveriti možnost navezave na zgoraj navedene komunalne
vode in naprave.
Dovoz do UN je možen iz jugo-zahodne strani po lokalni cesti LC 350400 (od RC št.226-1255 do Stražišča).
Cesta je asfaltirana do višine stanovanjskega objekta
»Gradišnik«, ki predstavlja zaključni objekt zazidave Gonje II.
V prostorskih sestavinah prostorskega plana Občine
Prevalje (Uradni list RS, št. 83/01) je na karti dolgoročnega
plana št. 4 / Zasnove prometnega omrežja v M 1:25000
vrisana na opredeljenem območju razbremenilna cesta kot
podaljšek le-te od krožnega križišča pri mostu čez Mežo v
smeri proti meji z Občino Ravne na Koroškem, in sicer kot
»občinsko izhodišče«.
Ista trasa je tudi vrisana na karti srednjeročnega plana –
Urbanistična zasnova št. 3 / Prometna ureditev v M 1:5000.
Zaradi izredno dragocenega prostora, ki ga območje
Račel-Log predstavlja za Prevalje in zaradi podvajanja prostorskih izvedbenih načrtov (UN za rekreacijsko-športne površine in LN za razbremenilno cesto) se na opredeljenem
območju ne bo izdelal LN za potrebe razbremenilne ceste
Prevalje-Vzhod (in se-le-ta tudi ne bo izvedla), temveč zgolj
le-ta, potreben za izvedbo krožnega križišča pri mostu čez
Mežo.
Dostop do UN je možen s treh strani, in sicer:
– ob zgoraj navedeni cesti, kje je speljan asfaltiran
pločnik od RC št. 226-1255 pa do višine ceste JP 851710:
– vzdolž desne brežine potoka (parc. št. 681/22) od
naselja Gonje I. (križišče cest JP 851700 in J851740) pa
do stanovanjske hiše Gradišnik ter
– od RC št. 226-1255 v višini mostu čez reko Mežo
vzdolž njene desne brežine (po kroni nasipa zemljišča parc.
št. 608/1 k.o.Farna vas).
Ob lokalni cesti LC 350400 je potrebno urediti hodnik
za pešce v širini 1,20 m od višine hiše RAPS pa do Markovega podvoza vzdolž njene severne strani.
Na južni strani navedene ceste je potrebno na oddaljenosti ca. 1,40 m od roba vozišča na osni razdalji med
obstoječimi lučmi javne razsvetljave kompozicijsko primerno
zasaditi linijski drevored od križišča ceste z RC I. reda (ob
upoštevanju umestitve krožnega križišča) pa do Markovega
podvoza.
Zaradi obojestranske obstoječe urejene pohodne poti
na kroni vodotoka Meže, je smiselno razmišljati o postavitvi
peš brvi (po zgledu le-te pri Štoparjevem mostu), ki bi omo-
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gočila bodisi zaključen sprehod ali pa nadaljevanje v smeri
Raven (ob robu OIC Dobja vas).
Za potrebe nemotenega poteka prometa skozi Prevalje
se bo izvedlo krožno križišče pri mostu čez Mežo na RC št.
226-1255, ki je že prešel fazo revidiranja na RS-MP-Direkcija za ceste in katere območje sega v območje, ki ga
določa UN Račel-Log.
Za krožišče bo v skladu z zadevno zakonodajo v RS
izdelan LN.
6. Površine za mirujoči promet:
Površine za mirujoči promet bodo umeščene na jugovzhodni strani LC 350400 v višini vstopa za igrišča za tenis.
Parkirišča bodo urejena z uvozom neposredno s lokalne ceste z odmikom ca. 1,40 m od roba obstoječega roba
vozišča/cestnega telesa oziroma vzdolž servisne ceste sklopa igrišč.
Velikost posameznega parkirnega mesta je 2,25 m x
5 m. Vseh parkirnih mest bo glede na realizacijo ureditve
športnega parka lahko skupaj do dvesto.
V primeru izvedbe pomožnega nogometnega igrišča
bo le-to lahko tudi služilo v času večjih športnih in drugih
prireditev kot začasna parkirna površina.
Posamezne bivalne enote morajo imeti urejene svoje
lastne parkirne površine v sklopu pozidanih stavbnih zemljišč in znotraj okvirov, ki jih predpisujeta faktor pozidanosti
in faktor izrabe za sleherno območje posebej.
Peš površine so predvidene po celotnem območju
športnega parka. Peš površine morajo biti utrjene z ustreznim tlakom. Na območju športnega parka se smatrajo za
peš površine tudi urejene zelenice, ki lahko služijo tudi kot
površine za igro in posedanje. Vse utrjene peš površine so
namenjene tudi za dostop intervencijskim vozilom.
Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v območjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir.
Vsi objekti v območju urejanja se morajo priključiti na
obstoječa javna komunalna in energetska omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in meteornih vod, za oskrbo
z električno energijo in plinom, javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mora
potekati usklajeno in z upoštevanjem etapnosti urejanja ureditvenega območja.
Oskrba z vodo:
Do obravnavanega območja je speljano javno vodovodno omrežje, ki pa je že dotrajano.
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati možnost koriščenja vode iz vodotoka Meže (zalivanje zelenih površin,
hidrantno omrežje).
Odvajanje fekalnih odpadnih in meteornih vod:
Na tem območju javna kanalizacija še ni zgrajena, je pa
pripeljana do konca zazidave Gonje II.
Predhodne poizvedbe vključujejo možnost priključitve
sklopa Č na obstoječo kombinirano kanalizacijsko vejo naselja Gonje II.
Preostala dva sklopa (A in D) pa se bosta morala priključiti na skupni kolektorski vod do CČN.
Točna lokacija priključka bo znana kasneje. Ne glede
na to, ali bo izbrana lokacija CČN na predlaganem območju
(sklop C) ali pa bo izgrajena skupna čistilna naprava za
Občini Prevalje in Ravne na Koroškem skupaj, pa je potrebno izvesti ločena sistema fekalne in meteorne kanalizacije.
Reševanje (projektiranje in izvedba) odvajanja odpadnih vod pa je smotrno za ŠRP Račel-Log reševati v sklopu
celotnega območja Pod gonjami.
Za potrebe CČN se bo izdelal posebni LN.
Do izgradnje CČN in kolektorskega voda pa bo potrebno za omenjene sklope izvesti parcialne lokalne ČN.
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Odvod meteornih voda ter talne in zaledne vode z
območja športno-rekreacijskega parka mora biti celovito urejen s sistemom meteorne kanalizacije.
Utrjena asfaltirana parkirišča in površine morajo biti
opremljena z lovilci olj in maščob.
Oskrba z električno energijo in javno razsvetljavo:
Na območju UN potekajo prosto zračni 20kV vodi in
naprave po NN 0,4kV. Nizkonapetostno omrežje na tem
območju je prosto zračno in to večinoma z golimi vodniki.
Za posamezna območja je potrebno izdelati idejne rešitve elektrifikacije in javne razsvetljave ter ga uskladiti z
celoto. V ta projekt je potrebno vključiti tudi sanacije obstoječih naprav in vodov.
Oskrba s plinom:
Do območja UN v višini zadnjih hiš naselja Gonje II. je
izvedeno omrežje zemeljskega plina, zato naj se oskrba
objektov z energijo obvezno predvidi z zemeljskim plinom
po predhodnem kontrolnem izračunu kapacitete plinovodnega omrežja glede na novo priključno moč vseh objektov.
Telekomunikacijsko omrežje:
Območje UN ni vključeno na javno telekomunikacijsko
omrežje. Predvidevamo možnost zahtev po dodatnih telekomunikacijskih in kabelskih (kabelska televizija) kapacitetah,
kar pomeni izgradnjo novih vodov, ki bodo potekali v sklopu
izgradnje telefonskega omrežja.
Lastniku zvez morajo biti na obstoječih trasah oziroma
lokacijah s telekomunikacijskimi kapacitetami, kjer prihaja iz
različnih vzrokov (voda, strela, mehanske poškodbe, novogradnje,…) po potrebi omogočene prestavitve, zamenjave
ali kakršnekoli drugačna investicijska in vzdrževalna dela.
Po sprejetju UN je potrebno za posamezne objekte s
pripadajočo infrastrukturo pridobiti ustrezna soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Odvoz komunalnih odpadkov:
Ob osnovnem cestnem omrežju so predvidena zbirna
in odjemna mesta za komunalne odpadke. Prostor, kjer
bodo nameščene posode mora biti utrjen, zagotovljeno mora biti redno čiščenje.
7. Urbanistično oblikovanje ureditvenega območja mora biti celovito.
Ne glede na izvedbo ureditve športnega parka Račel-Log je njegov glavni povezovalni element promenada po
levobrežni kroni reke Meže, ki omogoča peš dostop do
vseh objektov, igrišč in drugih odprtih površin v parku. Parkirne površine bodo locirane na robu športnega parka vzdolž
LC 350400, vendar tako, da je dostop do objektov in igrišč
neposreden.
Športni park je dostopen z lokalnega cestnega omrežja.
Kolikor se ne bo izvajala samostojna CČN Prevalje, se
območje: predvideno za le-to, uporabi za potrebe športno-rekreacijskega parka.
Obstoječa promenada se dandanes vije po levi strani
lokalne ceste v smeri Markovega podvoza in je že zdaj opremljena z pločnikom v pretežni dolžini do hiše Gradišnik. Le-ta
se bo nadaljevala tja do podvoza, po desni strani vozišča pa ji
bo v skladu z določili iz 5. točke pariral drevored.
8. Zelene površine v Športno-rekreacijskem parku Račel-Log morajo biti povezane z zelenimi in drugimi javnimi
površinami izven meja UN, predvsem pa z zelenim sistemom
mesta (druge parkovne in športno rekreacijske površine na
Prevaljah) ter z obstoječimi in/ali bodočimi rekreacijskimi
območji ob reki Meži na njenem desnem bregu.
Novi drevoredi se zasadijo z avtohtonimi vrstami drevja.
Tudi pri drugih hortikulturnih ureditvah se morajo uporabiti
avtohtone rastlinske vrste (grmičevje). Posegi v teren morajo
biti izvedeni z blagimi in ozelenjenimi brežinami. Oporni
zidovi so dopustni le na mestih, kjer brežin ni možno drugače zavarovati. Oporni zidovi se morajo urediti, zatraviti in
ozeleniti z drevjem in grmičevjem.
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Zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kakovosti na
sosednjih zemljiščih, je z gradnjo prizadete površine (izven
območja UN) po posegu potrebno sanirati v smislu ekološke
in funkcionalne skladnosti: potrebna je sanacija novo nastale situacije (nov gozdni rob, razgaljena tla, novo nastale
brežine, vkopi, nasipi ipd.), z utrditvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami; sanacija
naj bo opredeljena s sanacijskimi oziroma zasaditvenimi načrti.
9. Upoštevana morajo biti določila 22. in 23. člena
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93,
87/01).
Upoštevati je potrebno ustrezne predpise, ki urejajo
varstvo na področju potresne varnosti, zaklanjanja prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč, zaščito brežin
zaradi erozije in drugih vplivov, varstvo okolja ter varstvo
pred hrupom ipd.
V skladu s predpisi in tehničnimi normativi projektiranja
je potrebno upoštevati tudi varno projektiranje brez arhitektonskih ovir.
10. Najbolj učinkovito je celovito urejanje Športno-rekreacijskega parka Račel-Log. UN se lahko izvaja tudi etapno. Posamezne sklope je možno aktivirati neodvisno, a je
pri tem potrebno najprej urejati minimalen standard za potrebe prometne, komunalne in energetske infrastrukture:
– možna je obnova in prenova obstoječe zelene površine z novimi športnimi igrišči in objekti ter ureditvijo mirujočega prometa;
– izgradnja sklopa se lahko smiselno razdeli na več
planskih celot, katerih deli se lahko povezujejo v skladu z
razpoložljivimi sredstvi in potrebami;
– možna je tudi postavitev rezervnega igrišča za trening
nogometa, ki pa ne sme biti zagrajen;
– posamezna faza se mora izvesti kot celota z vsemi
elementi zunanje ureditve. Etapno izvajanje ureditvenega
načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter izgled in
delovanje celotnega območja športnega parka;
– Za arhitekturno-tehnične rešitve opredeljeno območje podlega zahtevam: izhajajočim iz PUP št. 3 za matični
okoliš Ravne-Prevalje ter zahtevke, navedene v točki 4. te
zasnove.
10. Programsko zasnovo uporablja Občina Prevalje in
predstavlja podlago za opremljanje prostora zadevnega UN v
skladu z izhodišči odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za
obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (št. 350-03/00-1/10):
Uradni list RS, št. 83/01.
11. Ta programska zasnova začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350003-0007/2002-10
Prevalje, dne 28. maja 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.
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Programsko zasnovo za ureditveni načrt
Lahovnik

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
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list RS, št. 48/90, 85/00), 2. in 5. člena zakona o urejanja
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta
Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je
Občinski svet občine Prevalje na 30. redni seji dne 28. 5.
2002 sprejel

PROGRAMSKO
zasnovo za ureditveni načrt Lahovnik
1. Območje ureditvenega načrta Lahovnik (v nadaljevanju: UN) je umeščeno na desnem bregu reke Meže od
višine zemljišča p.d.«Hober« do mostu čez Regionalno cesto št. 226-1255, v višini Bencinskega servisa »Petrol« pa
do višine objektov »Koratur« (levobrežno) na jugu.
Na zahodni strani ga zamejuje pogozdeno pobočje: ki
se vzpenja na Riflnov vrh.
Na severni in vzhodni ter južni strani je območje zamejeno z vodotokom reke Meže.
Na severni strani je že postavljen obrtno-industrijski
objekt, isto tako pa je umeščen podoben objekt severno od
mostu čez Mežo od njenem desnem bregu.
Južno od vrisane, a ne izvedene prečne ceste (parc.
št. 244 k.o. Poljana) je sklop stanovanjskih stavb.
Osamljeni stanovanjski objekt, umeščen med RC št.
226-1255 (Poljana-Ravne) in železniško progo Prevalje-Holmec-Pliberk (A) je tudi priključen v območje UN, dasiravno
leži prekovodno in prekocestno.
2. Območje UN meri skupaj ca. 5,70 ha.
3. Ureditveni načrt obsega naslednje parcele v:
k.o. Breznica: 455/1*, 455/2*, 455/3*, 458*, 459*,
463/2, 463/3, 464, 477/2, 570/1*, 570/2*, 571# in
575;
* označene parcele sodijo v vplivno območje UN, zaradi umestitve dostopnih poti ali naprav (križišča, tretji zavijalni
pasovi ipd.)
# vodotok reke Meže
k.o. Poljana: 27S, 28S, 29S, 204/7, 209, 210/1,
210/2, 211/1, 211/2, 211/3, 211/6, 214/1, 214/2,
214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9,
214/10, 214/11, 214/12, 214/13, 217/1, 217/2, 218/1,
218/2, 219/1, 219/3, 220, 237/3#, 237/4# in 244,
# vodotok reke Meže
k.o.Prevalje: 388/2, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4,
389/5, 389/6, 389/7, 512/1# in 543.
# vodotok reke Meže
4. Na podlagi izhodišča za urejanje UN, bo le-to območje v prihodnje namenjeno:
– pretežno (64% celotne površine) obrtno-industrijskim
objektom;
– izločena (3% celotne površine) prosto stoječa stanovanjska hiša;
– zaključenemu sklopu (33% celotne površine) individualnih stanovanjsko-poslovnih hiš;
– vodotoku reke Meže v do notranjih robov kron nasipov tako desno kot levobrežno ter
– za potrebe tretjih zavijalnih pasov bo potrebno še
zemljišče prekovodno na severni strani (označeno zgoraj z
*), ki pa v prostorskih sestavinah SP Občine Prevalje na listu
»Urbanstična zasnova- Načini urejanja prostora« niso opredeljena kot del območja za UN Lahovnik.
Program:
A) Obrtno-industrijski del:
– proizvodne dejavnosti, ki s svojimi vplivi v okolje ne
presegajo z zakoni in odloki določeni ravni hrupa in ne
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presegajo mejnih količin in koncentracij snovi, ki jih bodo
spuščali v zrak, vodo in zemljo, razen postaj za preskrbo
motornih vozil z gorivi:
– terminalov za tovornjake je lahko največ 20% od celotne površine obrtno industrijske cone (v nadaljevanju: OIC);
– parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti posameznega obrata morajo biti izvedene na območju stavbnih
parcel posameznega investitorja;
– indeks pozidanosti (razmerje med površino zazidanega stavbnega zemljišča (seštevek vseh stavbišč, povoznih
površin,…) in površino zemljišča/parcele) je največ 0,40;
– indeks izrabe (razmerje med skupno (bruto) površino
vseh etaž (stavbišče X En) in skupno površino zazidanega
stavbnega zemljišča parcel/e stavbišč, objekta/ov) je največ 1,00;
– zasajenost z grmičevjem in drevjem mora znašati najmanj 20% vse površine območja.
B) Sklop individualnih stanovanjsko-poslovnih hiš:
– tu že stojijo stanovanjske hiše, katerih namembnost
bi se lahko glede na to, da stojijo v III. območju varstva pred
hrupom, tudi po potrebi spreminjala;
– storitvene ali gostinske dejavnosti, ki s svojimi vplivi v
okolje ne presegajo z zakoni in odloki določeni ravni hrupa
in ne presegajo mejnih količin in koncentracij snovi, ki jih
bodo spuščali v zrak, vodo in zemljo;
– 80% stanovanja nizke gostote (40-80 preb./ha): 20%
turizem in gostinstvo;
– indeks pozidanosti (razmerje med površino zazidanega stavbnega zemljišča (seštevek vseh stavbišč, povoznih
površin,…) in površino zemljišča/parcele) je največ 0,20;
– indeks izrabe (razmerje med skupno (bruto) površino
vseh etaž (stavbišče X En) in skupno površino pozidanega
stavbnega zemljišča parcel/e stavbišč, objekta/ov) je največ 0,50; pri stanovanjskih objektih v bruto površine niso
vštete površine pod zemljo& .
– & kota terena +-0’00 je zmeraj pohodnica pritličja!
C) Izločena stanovanjska stavba
– obstoječa stanovanjska stavba;
– indeks pozidanosti (razmerje med površino zazidanega stavbnega zemljišča: (seštevek vseh stavbišč, povoznih
površin...) in površino zemljišča/parcele) je največ 0,20;
– indeks izrabe (razmerje med skupno (bruto) površino
vseh etaž (stavbišče X En) in skupno površino zazidanega
stavbnega zemljišča parcel/e stavbišč, objekta/ov) je največ 0,50: pri stanovanjskih objektih v bruto površine niso
vštete površine pod zemljo&.
– & kota terena +-0’00 je zmeraj pohodnica pritličja!
D) Izločen vodotok meža
– obstoječe korito reke Meže do višin notranjih robov
kron nasipa:
– končna ureditev vodotoka je predmet posebnega lokacijskega načrta znotraj zgoraj navedenih omejitev.
5. Območje je prometno opremljeno za potrebe obstoječih stanovanjskih in obrtnih objektov. Po vzhodnem delu
opredeljenega območja je speljan industrijski vodovod in
industrijski plinovod. Le-ta vodi proti Mežici, na območje UN
pa se z levega brega reke Meže prevodi preko mostu v višini
Bencinskega servisa »Petrol« .
Preko območja se v smeri S/J pne zračni visokonapetostni (VN) elektrovod.
Dovoz do UN je možen iz jugo-vzhodne strani preko
enosmernega mostu čez reko Mežo v višini BS »Petrol« na
km 2,5 + 400, ki pa nima zadostnih povoznih radiusov za
potrebe uvoza/izvoza členkastega priklopnika.
Dostop do UN je možen z dveh strani, in sicer:
– iz severo-zahodne smeri po kolovozni poti, ki premosti reko Mežo in se na km 1,5+475 priključi na RC
226-1255 (Poljana-Ravne);
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– iz vzhodne preko mostu čez reko Mežo v višini BS
Petrol.
Parcele, označene z zvezdico v 3. točki tega programa
so navedene za potrebe izvedbe tretjih zavijalnih pasov ter
mostu preko reke Meže v višini zaključka zemljišč Hober, ki
se nahajajo severozahodno in prekobrežno od predvidenega sklopa.
Predviden most je lahko tudi enosmeren in na dolžini
ca. 30 m.
Ne glede na to ali bo notranji cestni sistem zasnovan
osno ali obrobno, pa je potrebno ob notranjih cestah urediti
hodnik za pešce v širini 1,20 m.
6. Površine za mirujoči promet:
Uredijo se na pozidanih stavbnih zemljiščih posameznih objektov do površine, ki je predvidena z faktorjem pozidanosti in faktorjem izrabe.
Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v območjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir.
Vsi objekti v območju urejanja se morajo priključiti na
obstoječa javna komunalna in energetska omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in meteornih vod, za oskrbo
z električno energijo in plinom, javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mora
potekati usklajeno in z upoštevanjem etapnosti urejanja ureditvenega območja.
Oskrba z vodo:
Na obravnavanem območju je javno vodovodno omrežje, ki pa je že dotrajano, zato je potrebno pred ureditvijo
obrtno-industrijske cone izdelati hidravlični izračun vodovodnega sistema za celotno območje UN.
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati možnost koriščenja vode iz reke Meže (za zalivanje zelenih površin, hidrantno omrežje ipd.).
Odvajanje fekalnih odpadnih in meteornih voda:
Na tem območju javna kanalizacija še ni zgrajena. V
planu je izdelava projektov za gradnjo javnega kolektorja, ki
se bo začel v višini tovarne Lek in bo povezan na predvideno
CČN odpadnih vod. Predvideti je potrebno odvajanje odpadnih vod s priključkom na javno kanalizacijo.
Točna lokacija priključka bo znana kasneje. Reševanje
(projektiranje in izvedba) odvajanja odpadnih vod pa je smotrno reševati v sklopu OIC Lahovnik posebej od ostalih dveh
območij z notranjo čistilno napravo.
Odvod meteornih voda ter talne in zaledne vode z
območja urejanja mora biti celovito urejen s sistemom meteorne kanalizacije, ki pa se lahko ločeno izvajana (faznost in
vejnost) z odtokom v reko Mežo.
Utrjena asfaltirana parkirišča in površine morajo biti
opremljena z lovilci olj in maščob.
Oskrba z električno energijo in javno razsvetljavo:
Na območju ureditvenega načrta poteka 20 kV vod.
Nizkonapetostno omrežje na tem območju je prosto
zračno in to večinoma z golimi vodniki.
Za celotno območje je potrebno izdelati idejne rešitve
elektrifikacije in javne razsvetljave. V ta projekt je potrebno
vključiti tudi sanacije obstoječih naprav in vodov.
Oskrba s plinom:
Na območju ureditvenega načrta je izvedeno omrežje
industrijskega plinovoda. Potrebno je preveriti možnost priključka na krajevni ogrevalni plinovodni sistem.
Telekomunikacijsko omrežje:
Predvideti je potrebno možnost zahteve po dodatnih
telekomunikacijskih in kabelskih (kabelska televizija) kapacitetah.
Lastniku zvez morajo biti na obstoječih trasah oziroma
lokacijah s telekomunikacijskimi kapacitetami, kjer prihaja iz
različnih vzrokov (voda, strela, mehanske poškodbe, novo-
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gradnje…) po potrebi omogočene prestavitve, zamenjave ali
kakršnekoli drugačna investicijska in vzdrževalna dela.
Po sprejetju UN oziroma po izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno za posamezne objekte s pripadajočo
infrastrukturo pridobiti ustrezna soglasja za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
Odvoz komunalnih odpadkov:
Ob osnovnem cestnem omrežju so predvidena zbirna
in odjemna mesta za komunalne odpadke. Prostor, kjer
bodo nameščene posode mora biti utrjen, zagotovljeno mora biti redno čiščenje.
7. Urbanistično oblikovanje ureditvenega območja mora biti celovito. Ne glede na izvedbo ureditve UN je njegov
glavni povezovalni element desna brežina reke Meže, ki
mora v pretežni dolžini omogočiti peš dostop, saj bo imel
sklop pol-zaprt ali zaprt sistem prehoda. Ta obvodna pot se
lahko v višini obstoječega obrtnega objekta »Waltl« prekine
in se prečno naveže na peš sistem sklopa in se potem
nadaljuje ob desnem bregu Meže najmanj do višine obstoječega mostu pri Štoparjevem mostu. Ustrezno je potrebno
tudi urediti območje gozdnega robu na zahodni strani.
8. Novi drevoredi se zasadijo z avtohtonimi vrstami drevja. Tudi pri drugih hortikulturnih ureditvah se morajo uporabiti avtohtone rastlinske vrste (grmičevje). Posegi v teren
morajo biti izvedeni z blagimi in ozelenjenimi brežinami.
Oporni zidovi so dopustni le na mestih, kjer brežin ni možno
drugače zavarovati. Oporni zidovi se morajo urediti, zatraviti
in ozeleniti z drevjem in grmičevjem.
Zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kakovosti na
sosednjih zemljiščih, je z gradnjo prizadete površine (izven
območja UN) po posegu potrebno sanirati v smislu ekološke
in funkcionalne skladnosti.
Potrebna bo sanacija novonastale situacije (nov gozdni
rob, razgaljena tla, novo nastale brežine, vkopi, nasipi ipd.),
z utrditvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi
in grmovnimi vrstami; sanacija naj bo opredeljena s sanacijskimi oziroma zasaditvenimi načrti.
9. Upoštevana morajo biti določila 22. in 23. člena
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93,
87/01).
Upoštevati je potrebno ustrezne predpise, ki urejajo
varstvo na področju potresne varnosti, zaklanjanja prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč, zaščito brežin
zaradi erozije in drugih vplivov, varstvo okolja ter varstvo
pred hrupom ipd.
V skladu s predpisi in tehničnimi normativi projektiranja
je potrebno upoštevati tudi varno projektiranje brez arhitektonskih ovir.
10. Najbolj učinkovito je celovito urejanje celotnega
sklopa, čeprav ga obstoječa pozidava in tudi topografija
območja jasno ločuje po sredini z umestitvijo namembnosti.
Posamezne sklope je možno aktivirati neodvisno, a je
pri tem potrebno najprej urejati minimalen standard za potrebe prometne, komunalne in energetske infrastrukture:
– obnova in prenova posameznih zgradb obstoječih
stanovanjskih objektov iz sklopa B oziroma C so neodvisni
od zastavljenih faz ob upoštevanju določil iz 5. točke;
– izgradnja OIC je pogojena z izgradnjo celotnega sistema komunalnih vodov in naprav tako, da se pri parcelaciji
zagotovijo ustrezne povozne in pohodne površine znotraj in
zunaj sklopa;
– če se izkaže, da bo sitem dostopa v OIC odprt, je
možno izvesti peš dostop tudi skozi sklop in v tem primeru
so določila iz pete točke nična:
– za potrebe napajanja je potrebno preveriti ustrezno
nosilnost obstoječega mostu in njegove prometne parametre in neizpodbitno zagotoviti varen, javen in neoviran dostop na območje, ne da bi se s tem poslabšal obstoječi
prometni režim na tem območju:
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– posamezna faza se mora izvesti kot celota z vsemi
elementi zunanje ureditve;
– etapno izvajanje UN ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter izgled in delovanje celotnega območja;
– za arhitekturno-tehnične rešitve opredeljeno območje podlega zahtevam, izhajajočim iz PUP št.1 za matični
okoliš Ravne-Prevalje ter zahtevam, navedenih v 4. točki te
zasnove.
10. Programsko zasnovo uporablja Občina Prevalje in
predstavlja podlago za opremljanje prostora zadevnega UN
v skladu z izhodišči odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za
obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št.
83/01).
11. Ta programska zasnova začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0006/2002-6
Prevalje, dne 28. maja 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

2517.

Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cen
programov v Javnem vzgojno varstvenem
zavodu Vrtec Prevalje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 102/00),
16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99,
51/01), je Občinski svet občine Prevalje na 30. redni seji
dne 28. 5. 2002 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov
v Javnem vzgojno varstvenem zavodu
Vrtec Prevalje
I
V sklepu o določitvi cen programov v Javnem vzgojno
varstvenem zavodu Vrtec Prevalje (Uradni list RS, št. 4/02),
se spremeni VII. točka, ki se glasi:
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje enega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje
leto. Starši ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti otroka v času poletnih počitnic plačajo 25% oskrbnine po plačilnih razredih. O načinu plačevanja se starši pisno dogovorijo
z vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob prvem vpisu
otroka.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 2002 dalje.
Št. 152 040001/02- 6
Prevalje, dne 28. maja 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.
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2518.

Uradni list Republike Slovenije

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in 16. člena statuta Občine Prevalje
(Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine
Prevalje na 30. redni seji dne 28. 5. 2002 sprejel naslednji

SKLEP
1
Zemljišču parc. št. 565/2 – pot v izmeri 85 m2, parc. št.
565/4 – pot v izmeri 36 m2 in parc. št. 565/5 – pot v izmeri
347 m2, pripisano pri seznamu S005, k.o. Breznica, se odvzame status javnega dobra ter se vpiše v zemljiškoknjižni vložek
79 iste k.o., kjer je že vknjižena lastninska pravica za osebo z
imenom: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje – do celote.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-03-7/12
Prevalje, dne 28. maja 2002.

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi
odloka o spremembi območij naselij Trebnji Vrh
in Preloge ter ukinitvi naselij Vrtača, Coklovca,
Kašča, Mladica, Sela, Vavpča vas, Trata, Sadinja
vas, Gaber, Kot in njihovi združitvi z naseljem
Semič v enovito naselje ter uvedbi uličnega
sistema v novem naselju Semič
1. člen
Javno se razgrne osnutek odlok o spremembi odloka o
spremembi območij naselij Trebnji Vrh in Preloge ter ukinitvi
naselij Vrtača, Coklovca, Kašča, Mladica, Sela, Vavpča vas,
Trata, Sadinja vas, Gaber, Kot in njihovi združitvi z naseljem
Semič v enovito naselje ter uvedbi uličnega sistema v novem
naselju Semič.
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Semič vsak delovni dan od 7. do 15. ure, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bodo organizirane tudi javne
obravnave osnutka. Obveščanje občanov o javnih obravnavah bo organizirano na krajevno običajen način.

Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

SEMIČ
2519.

nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80, - odl.
US – Uradni list RS, št. 58/92) in 17. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je
Občinski svet občine Semič na seji dne 28. 5. 2002
sprejel

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembi odloka o spremembi območij naselij
Trebnji Vrh in Preloge ter ukinitvi naselij Vrtača,
Coklovca, Kašča, Mladica, Sela, Vavpča vas,
Trata, Sadinja vas, Gaber, Kot in njihovi združitvi
z naseljem Semič v enovito naselje ter uvedbi
uličnega sistema v novem naselju Semič

3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge
na kraju razgrnitve, ali pa jih pisno pošljejo na Občino
Semič.
Št. 344-01-02/2000-23
Semič, dne 3. junija 2002.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

Na podlagi zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, in
8/90), pravilnika o določanju imen in ulic ter o označeva-

102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 33. redni seji
dne 29. 5. 2002 sprejel

SEVNICA
2520.

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v vrtcih in rezervaciji

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v vrtcih in rezervaciji

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 in 44/00), drugega odstavka 7. člena pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 102/00 in 111/00), 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in
Vrtec/program

1. člen
Cene programov v vrtcih, katerih ustanovitelj je Občina
Sevnica, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:

Starostna
skupina 1–3 let
(6–9 ur)

Starostna
skupina 1–7 let
(4–6 ur)

Starostna
skupina 3–7 let
(6–9 ur)

Kombinirani
oddelek 2–6 let
(6–9 ur)

1. Vrtec Ciciban Sevnica
76.245
2. VVE pri OŠ Krmelj
–
3. VVE pri OŠ Milana
–
Majcna Šentjanž
4. Logopedski oddelek (pri Vrtcu Ciciban)

46.708
–
–

57.813
–
–

–
56.705
59.660

488.440 SIT/mesec
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Št.

2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96 1/98, 84/98, 102/00 in 111/00).
3. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 7.245 SIT mesečno (345 SIT/dan). Vrtec pri
izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega dne dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sevnica po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje
v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno. Rezervacijo
lahko uveljavijo, kadar koli med letom, za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo
dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim
dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v
višini 25% zneska, določenega s sklepom oziroma odločbo o
plačilu staršev za program, v katerega je otrok vpisan.
5. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko
gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 15 delovnih dni
zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
6. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sevnica
po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa,
lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo
v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacij in ceno
programa.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ODLOKA
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 113/00) se v 13. členu v tabeli pri 5.
točki dodajo tri nove alinee, ki se glasijo:
»– podzemni vodi
600
– stojna mesta za nadzemne vode
1800
– magistralne in regionalne ceste
150«
Pod tabelo pa se doda besedilo: »Število točk za zadnje tri alinee pod 5. točko je za vsa območja enako.«
2. člen
V 14. členu se drugi odstavek nadomesti z dvema
novima, ki se glasita:
»Površine na katerih so zgrajeni podzemni elektrovodi,
telekomunikacijski vodi in plinovodi so površine, ki so potrebne za normalno rabo, kar znaša 0,5 m2 na 1 dolžinski
meter podzemnega voda.
Površine, potrebne za nadzemne elektrovode, telekomunikacijske in druge nadzemne vode, se določajo na podlagi površin stojnih mest potrebnih za postavitev nadzemnega omrežja. Število stojnih mest za nadzemne vode se določi kalkulativno tako, da se dolžina vseh vodov deli s številom
35. Površina posameznega stojnega mesta je 5 m2.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljajo pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 032-7/02
Tišina, dne 3. junija 2002.

7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in rezervacije (Uradni
list RS, št. 27/01).

Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se
začne 1. 6. 2002.
Št. 64100-0028/02
Sevnica, dne 29. maja 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

TIŠINA
2521.

Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89
in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 37/95) in
9. člena dogovora o usklajevanju meril in določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list SRS, št. 19/86) ter 16. člena statuta
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet
občine Tišina na 36. redni seji dne 31. 5. 2002 sprejel
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BENEDIKT
2522.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Benedikt

Na podlagi 7. in 35. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 99/99),
25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter 15.
člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in
17/01) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 5. 6. 2002
sprejel
ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Benedikt

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja odpadnih ter
padavinskih voda, gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo za
odvajanje in čiščenje odpadne vode, nastale v gospodinjstvih, industriji in
pri drugih uporabnikih, obveznosti in pravice upravljavca in uporabnikov
teh objektov in naprav ter vire financiranja gospodarske javne službe.
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2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka obsega:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni
sistemov javne kanalizacije,
3. odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno kanalizacijo,
4. odvajanje industrijskih oziroma tehnoloških odpadnih voda v
sisteme javne kanalizacije,
5. čiščenje komunalnih odpadnih voda.
3. člen
Javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Benedikt izvaja Nigrad, javno komunalno podjetje d.d. Maribor (v nadaljevanju besedila: upravljavec).
4. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična in pravna oseba, ki
odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo. Za naprave s katerimi upravlja
in razpolaga uporabnik in so njegova last, štejejo objekti in naprave
navedene v 6. členu tega odloka, ne glede na dolžino in profil, do
priključka na javno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami v zgradbah
in na zemljiščih.
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– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanjskih ali
drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih in turističnih območij, manjših naselij).
9. člen
Upravljavec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega omrežja, ki
mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz prejšnjega člena
tega odloka ter register kanalskih priključkov.
III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
10. člen
Pri graditvi objektov javne kanalizacije je obvezna sočasna priključitev in uporaba kanalizacijskega omrežja.
Objekte, ki še niso priključeni, je treba priključiti na javno kanalizacijo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka, če to dopuščajo
zmogljivosti in tehnična izvedba javne kanalizacije.
11. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo opustiti greznice in upravljavcu omogočiti nadzor nad kanalskim priključkom in revizijskim jaškom.

5. člen
Javna kanalizacija je celotno kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda ter je v upravljanju in vzdrževanju upravljavca.

12. člen
Upravljavec je dolžan dopustiti priključitev na javno kanalizacijo,
če uporabnik vloži zahtevo in to dopuščajo zmogljivosti in tehnična
izvedba javne kanalizacije.
Če priključitev ni možna, mora upravljavec o tem obvestiti uporabnika.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJAVCA
1. Objekti in naprave uporabnika

13. člen
Upravljavec izdaja soglasja:
– k prostorskim izvedbenim aktom,
– k lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega ali enotnega gradbenega
dovoljenja,
– za priključitev na že zgrajeno javno kanalizacijo,
– za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Upravljavec sodeluje pri tehničnih pregledih novozgrajenih objektov in naprav javne kanalizacije.

6. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– interna kanalizacija,
– začasne naprave in objekti za predčiščenje odpadnih voda
(lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične jame), za čas do priključitve na javno kanalizacijo.
Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdržuje uporabnik na svoje stroške.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospodariti tako,
da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode ter
da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
7. člen
Kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo poteka od objekta,
ki se priključuje, do prvega revizijskega jaška na javni kanalizaciji in
mora biti vedno dostopen upravljavcu zaradi nadzora.
Izgradnjo kanalizacijskega priključka financira uporabnik in je njegova last.
Interna kanalizacija je kanalizacija v zgradbi in na zemljišču uporabnika do prvega jaška na kanalizacijskem priključku.
2. Objekti in naprave upravljavca
8. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
a) sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za neposredno
priključevanje porabnikov na posameznem območju (v stanovanjskih,
industrijskih, turističnih in manjših naseljih);
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode na
sekundarnem omrežju;
– naprave za čiščenje odpadne vode v posameznem območju
(stanovanjskem, industrijskem, turističnem in manjših naseljih);
b) primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih voda iz dveh
ali več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja
(industrijskih in turističnih območij, manjših naselij);
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode iz več
stanovanjskih in drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih in turističnih območij, manjših naselij);

14. člen
Uporabnik k vlogi za pridobitev soglasja iz prejšnjega člena ali
pred priključitvijo objekta predloži naslednjo dokumentacijo:
a) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo;
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega ali enotnega
gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje (v primeru pridobivanja gradbenega dovoljenja),
– lokacijsko dokumentacijo (v primeru pridobivanja enotnega gradbenega dovoljenja),
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom za
priključitev na javni vodovod,
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo potekal
priključek, last uporabnika, oziroma sodna odločitev, ki nadomesti soglasje,
– opis tehnološkega postopka s podatki o odpadnih in nevarnih
snoveh v proizvodnji;
c) za soglasje za priključitev na že zgrajeno javno kanalizacijo, če
ni bilo izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o legalnosti
gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je bil objekt zgrajen pred
letom 1967),
– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– soglasje za prekop cestišča,
– soglasje lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko katerih bo
potekal priključek, oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
– projekt interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka.
Za pridobitev soglasja za obstoječe objekte se postopa kot je
opisano pod točko (c) tega člena. Pravnomočno gradbeno dovoljenje
se predloži, če je bilo izdano.
15. člen
Priključek na javno kanalizacijo se izvede praviloma za vsak objekt
posebej.
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Upravljavec je dolžan dovoliti priključitev na javno kanalizacijo, ko
je uporabnik izpolnil vse pogoje, določene s soglasji in poravnal vse
obveznosti ter predložil vso potrebno dokumentacijo.
16. člen
Vsa dela pri graditvi objektov javne kanalizacije in priključkov
nadzira upravljavec.
Priključitev na že zgrajeno javno kanalizacijo lahko izvede pod
nadzorom upravljavca le za to usposobljen izvajalec, ki ima pisno pooblastilo upravljavca za izvajanje tovrstnih del. Pisno pooblastilo se izda
za dobo enega leta in ni prenosljivo.
Upravljavec po priključitvi vpiše uporabnika javne kanalizacije v
evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v primeru
rušenja priključenega objekta. Priključek objekta odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni pred ukinitvijo priključka. Upravljavec po odjavi zbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.
IV. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE
17. člen
Investitor graditve objektov javne kanalizacije mora po končani
gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospodarjenje upravljavcu.
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo, morajo imeti
vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evidenco
priključkov, evidenco osnovnih sredstev in njihove vrednosti, urejena
lastninska razmerja itd.),
– izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja odpadne in
padavinske vode, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje obstoječih in prevzetih objektov in naprav javne kanalizacije,
– postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano z zapisniki
o primopredaji dokumentacije, evidence, knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastništvu, podatkov o terjatvah in dolgovih in
drugih poslovnih zadevah,
– prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljavca.
Investitor graditve objektov javne kanalizacije je dolžan poleg
objektov in naprav izročiti vso tehnično dokumentacijo, uporabno dovoljenje, soglasje in kataster komunalnih naprav z evidenco priključkov.
Upravljavcu mora biti s ceno odvajanja odpadne in padavinske vode ali
na drug način zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja.

V. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE
ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
18. člen
Upravljavec v soglasju za kanalski priključek določi uporabniku
obveznosti v zvezi z izvajanjem periodičnih meritev količin in kakovosti
odpadne vode.
19. člen
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo
odvedeno vodo v enaki količini izraženo v m3 in po stopnji onesnaženja v
enakih razdobjih kot za porabljeno vodo. Podatke o porabi vode zagotavlja upravljavec javnega vodooskrbnega sistema.
20. člen
Kolikor upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe, ali če iz drugega
razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba zadnjega obračunskega obdobja, ki je
bila ugotovljena na osnovi odčitkov.
Kolikor ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni mogoča, se določi poraba na osnovi dejansko izmerjenega odtoka odpadne vode.
Obračun na podlagi standardov se izvede, če ni mogoče izvesti
kontrole porabe vode na podlagi meritev.
21. člen
Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja uporabnik sam, če je za
to pooblaščen izvajalec. Upravljavec predpiše način vzorčevanja, pogostnost meritev in analizne parametre. Meritve, ki so osnova za izračun
kanalščine, izvaja upravljavec.

Št.
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22. člen
Upravljavec lahko zmanjša pogostnost in obseg meritev, ki so
določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da je kakovost odpadne
vode na priključku v javno kanalizacijo ustrezna, vendar ne na manj kot
vsakih šest mesecev.
O rezultatih meritev je uporabnik dolžan obveščati upravljavca
najmanj enkrat letno oziroma do 31. januarja tekočega leta za preteklo
leto.
23. člen
Upravljavec določi način merjenja količine, stopnje onesnaženosti in pogostost meritev odpadne vode.
Merilno mesto je objekt na priključku uporabnika, ter služi nadzoru in kontroli odpadnih vod posameznega uporabnika. Izvedeno mora
biti v skladu z internimi predpisi in tehničnim pravilnikom upravljavca
javne kanalizacije.
Uporabnik mora upravljavcu v potrditev predložiti projekt za izvedbo merilnega mesta.
Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji merilnega mesta
pisno zaprositi upravljavca za nadzorni pregled merilnega mesta.Uporabnik mora voditi obratni dnevnik merilnega mesta.
Uporabnik mora upravljavcu dovoliti dostop do merilnega mesta
in mu omogočiti pregled obratnega dnevnika, odvzem vzorcev odpadne
vode za določitev kvalitete odpadne vode in meritve količine odpadne
vode ter pregled delovanja merilnih naprav.
24. člen
Kadar upravljavec presodi, da uporabnik iz tehničnih razlogov ne
more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljavec predvidi druge načine za določitev
količine in kvalitete odpadne vode.
25. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo.
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o vseh spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnejšega značaja.
26. člen
Vse stroške za meritev odpadne in padavinske vode plača uporabnik javne kanalizacije.
27. člen
V primeru, da se v objektu oziroma na nepremičnini, priključeni na
omrežje upravljavca, nahaja več uporabnikov, le-ti z medsebojnim sporazumom določijo deleže, po katerih plačujejo storitev odvajanja in
čiščenja odpadnih vod.
O tem so uporabniki dolžni pisno obvestiti upravljavca kanalizacijskega sistema.
VI. INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE
28. člen
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpadne vode,
ki so določene v soglasju za kanalski priključek.
Količina in lastnost industrijske odpadne vode mora biti skladno z
uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
29. člen
Uporabniki so dolžni sproti pisno obveščati upravljavca o rezultatih emisijskega monitoringa svojih odpadnih vod. V ta namen mu redno
dostavljajo poročila o preizkušanju in meritvah količine svojih odpadnih
vod.
30. člen
Uporabnik uveljavlja takšne ukrepe in tehnične rešitve, ki zmanjšujejo količino in izboljšujejo kvaliteto odpadne vode, ki odteka v javno
kanalizacijo.
Če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora uporabnik predložiti upravljavcu tudi tehnološki projekt sanacije, izdelan v skladu s 66.
členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in
ponovno zaprositi za izdajo soglasja za kanalski priključek.
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VII. ODVAJANJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

31. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je
obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odplak (vodotesne
greznice, čistilne naprave).
Za gradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi pristojna občinska
služba.
Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico, ampak v
meteorsko kanalizacijo, obcestni jarek ali ponikalnico.
32. člen
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje objektov za čiščenje odplak. Praznjenje objektov se opravlja po potrebi,
vendar najmanj enkrat letno. Na območju varovalnega pasu podtalnice in mineralnih voda lahko objekte prazni le posebej za to pooblaščena organizacija, ki opravlja gospodarsko javno službo odvajanja in
čiščenja odpadnih voda.
Za končno dispozicijo vsebine objektov za čiščenje odplak si
mora izvajalec oziroma lastnik pridobiti dovoljenje pristojnih inšpekcijskih služb, razen če se vsebina objektov za čiščenje odplak prazni na
komunalno čistilno napravo. V tem primeru se postopek določi s
pravilnikom o delovanju čistilne naprave.
33. člen
Odpadne vode se v nobenem primeru ne smejo odvajati na
območje varstvenih pasov podtalnice in mineralnih voda.
34. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hlevov je
uporabnik dolžan zgraditi gnojišče in gnojiščno jamo ali zbiralnik za
gnojevko. Gnojišča morajo biti zgrajena tako, da gnojevka ne sme
odtekati v javno kanalizacijo, v površinske vode ali v podtalnico.
VIII. UPORABA JAVNE KANALIZACIJE
35. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti odpadne
vode, ki vsebuje škodljive ali nevarne snovi, določene z uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
36. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti odpadno
vodo, ki vsebuje snovi v takšnih koncentracijah, ki bi lahko:
– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožala zdravje zaposlenega osebja,
– povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motila delovanje
sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalno ali občasno vplivala na delovanje javne kanalizacije,
– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala onesnaževanje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki se po predpisu šteje za nevarno in
škodljivo snov, in katere koncentracija je nad dovoljeno koncentracije.

IX. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
37. člen
Upravljavec lahko po enkratnem opozorilu na stroške uporabnika prekine odvajanje odpadne in padavinske vode v naslednjih primerih:
1. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje občanov in
varno obratovanje javne kanalizacije;
2. če odpadna voda prekorači dovoljene količine maščob, kislin, trdih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gorljivih, eksplozivnih,
abrazivnih, korozivnih in drugih škodljivih snovi, ki lahko same ali
skupaj z drugimi snovmi ogrožajo nemoteno delovanje omrežja in
naprav;
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3. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali pa je s
soglasjem v nasprotju;
4. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka;
5. če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino niti po
prejemu opomina pred prekinitvijo odvajanja.
Odvajanje odpadne in padavinske vode se prekine za čas, dokler
ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve
in ponovne priključitve.
Uporabnik je dolžan poravnati nastalo škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je le-ta nastala zaradi kvalitete uporabnikovih
voda.
38. člen
Upravljavec ima pravico za krajši čas prekiniti odvajanje odpadne
in padavinske vode zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne
kanalizacije, vendar mora o času trajanja prekinitve pravočasno obvestiti
uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
V primeru intervencije na javnih objektih in napravah, lahko upravljavec takoj prekine odvajanje odpadne in padavinske vode, vendar
mora o tem nemudoma obvestiti uporabnike.
39. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori in izlitje škodljivih
snovi v kanalizacijo, ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in padavinskih voda. O tem mora obvestiti
uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take
primere.

X. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
IN UPORABNIKOV
1. Obveznosti upravljavca
40. člen
Upravljavec ima pri odvajanju odpadne in padavinske vode naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno vzdrževanje in brezhibno obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije in čistilnih naprav, ki so v njegovem
upravljanju in pravočasno ukrepa, ko uporabnik ne upošteva določil iz
tega odloka,
2. ravna skladno z določbami tega odloka ter z njimi seznanja
uporabnike,
3. pri uporabnikih redno kontrolira sestavo odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za predčiščenje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik obratovanja le-teh,
4. obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja odpadne in padavinske vode preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno,
5. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije ter redno
usklajuje kataster pri zbirnem katastru geodetske uprave,
6. skrbi za meritve in obračun odvedene in prečiščene vode
uporabnikov,
7. uporabnikom izdaja soglasja in jim omogoča priključitev na
javno kanalizacijo,
8. organizira odvajanje odpadne vode v primerih višje sile in ob
nastopu višje sile pravočasno poroča občinskim organom,
9. sistematično pregleduje objekte in naprave javne kanalizacije
ter kanalizacijskih priključkov,
10. nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,
11. pregleda in prevzame v upravljanje kanalizacijsko omrežje
pod pogoji, navedenimi v 19. členu tega odloka,
12. dolžan je pisno obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,
13. kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njihovo odstranjevanje,
14. kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov.
2. Obveznosti uporabnikov
41. člen
Obveznosti uporabnikov so, da:
1. zgradijo objekte in naprave interne kanalizacije skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem upravljavca,
2. omogočijo upravljavcu pregled in sestavo odpadne vode v
vsakem času tudi izven obratovalnega časa. Kolikor obstaja sum, da
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lastnik interne kanalizacije le-te ne vzdržuje v skladu s pravilnikom
upravljavca o vzdrževanju interne kanalizacije, upravljavec poda pisno
prijavo na pristojni inšpekcijski organ,
3. redno vzdržujejo interno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, priključek interne čistilne naprave in vodijo dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
4. redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke vode in rezultate na zahtevo posredujejo upravljavcu,
5. pravočasno opozarjajo na ugotovljene pomanjkljivosti na javni
analizaciji,
6. obveščajo upravljavca o vseh spremembah pogojev za priključitev,
7. redno plačujejo odvajanje odpadne vode na podlagi izdanih
računov,
8. odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij določenih v strokovnem navodilu o tem, katere snovi se štejejo za
nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode,
9. prijavijo upravljavcu vsako spremembo količine in kvalitete
odpadne in padavinske vode,
10. spremenijo priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,
11. najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh spremembah predložijo upravljavcu analizo odpadne vode, izdelano v skladu s strokovnim
navodilom o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi
in o dopustnih temperaturah vode, če odvajajo v javno kanalizacijo
odpadno tehnološko vodo,
12. odpadne vode, ki ni primerna za izpust v javno kanalizacijo,
pred spuščanjem v javno kanalizacijo ni dovoljeno redčiti z vodo
(pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
13. morajo v primeru, če naprava za čiščenje ne dosega
predpisanih učinkov pisno obvestiti upravljavca o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških
postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov čiščenja.
Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez
soglasja upravljavca.
Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode drugemu
uporabniku.
42. člen
Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna ali druga dela na cestah,
ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za
odvodnjavanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, si morajo
predhodno pridobiti soglasje upravljavca.
Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in
drugih prometnih javnih površin vzpostaviti na kanalizacijskem omrežju
naprave v prvotno stanje.
Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro omrežje,
toplovod, telefonsko omrežje itd.) morajo pri opravljanju del na svojih
objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijsko omrežje in
naprave nepoškodovane.
XI. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
43. člen
Viri financiranja gospodarske javne službe iz 2. člena tega odloka so:
– kanalščina,
– sredstva čiščenja odpadnih in padavinskih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– lastna sredstva občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– različne dotacije in subvencije,
– priključnine,
– takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih
voda.
44. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede na oskrbovalni
vodni vir. Kanalščino so dolžni plačevati tudi tisti uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v odprte vodotoke ali ponikovalnice na območjih,
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kjer je izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ne glede na oskrbovalni
vodni vir.
Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odvajajo odpadne
vode do naprav za čiščenje odpadnih komunalnih voda.
45. člen
Predlog višine kanalščine in cene čiščenja odpadnih voda določi pristojni organ upravljavca v skladu z veljavnimi predpisi. Soglasje h
kanalščini in k cenam čiščenja daje občinski svet.
46. člen
Občinski svet lahko z odloki določi obveznost plačevanja taks,
ki se namensko uporabljajo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. V odloku, s katerimi se taksa uvede, mora biti določen
način pobiranja in višina takse.
47. člen
Uporabniki so dolžni plačevati kanalščino in stroške čiščenja
odpadnih in padavinskih voda na podlagi izstavljenega računa upravljavca.
Kolikor je v objektu več uporabnikov, se račun za odvedeno
vodo izstavi upravniku objekta, kolikor pa ta ni določen, se račun
izstavi ustreznemu organu ali zastopniku lastnikov stanovanj, ki sam
opravi razdelitev na posamezne uporabnike, kolikor uporabniki v skladu s 28. členom tega odloka sami z medsebojnim sporazumom ne
določijo deležev, po katerih bodo plačevali storitev odvajanja in čiščenja odplak.

XII. KAZENSKE DOLOČBE
48. člen
Z denarno kaznijo od 150.000 SIT do 300.000 SIT se kaznuje
za prekršek upravljavec, če ravna v nasprotju s 13., 15., 16., 17.,
37., 38., 40. in 47. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 90.000 SIT se kaznuje
tudi odgovorna oseba upravljavca, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
49. člen
Z denarno kaznijo od 150.000 SIT do 300.000 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju s 6., 10., 11., 15., 16., 17., 19., 23., 25., 28., 29., 30., 31.,
32., 33., 34., 35., 40. in 42. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 90.000 SIT se kaznuje
posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju javne gospodarske službe
odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda se
uporabljajo določila pravilnika upravljavca.
Upravljavec uskladi doslej veljavni pravilnik z določbami tega
odloka v enem letu od začetka veljavnosti tega odloka. Tako usklajeni
pravilnik začne veljati, ko da na njega soglasje občinski svet.
51. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
52. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35205-005/2002-1
Benedikt, dne 6. junija 2002.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.
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DRŽAVNI ZBOR
2482. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih
volitvah (ZLV-D)
2483. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-B)
2484. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-L)

5177
5179
5179

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2485. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2486. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Irskem
2487. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji
2488. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji

5182
5183
5183
5183

VLADA
2489. Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za
cigarete

5183

MINISTRSTVA
2490. Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji
ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za
leto 2002
2491. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v državnih tožilstvih,
v državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o
prekrških
2492. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo
o skladnosti proizvoda z odredbo o osebni varovalni
opremi
2493. Seznam zdravil, za katera je od 8. 5. 2002 do 31. 5.
2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
2494. Seznam zdravil, za katera je bilo od 8. 5. 2002 do 31.
5. 2002 izdano dovoljenje za promet

5186

5186

5203

2514.

5206

2515.
2516.
2517.

5215

2518.

5215
5217

OBČINE
BENEDIKT
2522. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Benedikt
CANKOVA
2498. Odlok o uskladitvi prostorsko izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Cankova

2513.

5188

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2496. Splošni pogoji vleke s tarifo
2497. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za maj 2002

2511.
2512.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
2495. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora
Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata
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2499. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Murska Sobota za območje Občine Cankova
2500. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Cankova
2501. Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine
Cankova
2502. Sklep o ceni prispevka pred priključitvijo na vodovodno omrežje v naselju Cankova
DOBREPOLJE
2503. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2001
2504. Odlok o spremembi odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za Občino Dobrepolje
2505. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem
HODOŠ
2506. Odlok o občinskih cestah
KRANJ
2507. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 144/7, pot v izmeri 46 m2, k.o.
Klanec
2508. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih
stanovanj Mestne občine Kranj v najem
2509. Pravilnik o prireditvah v mestu Kranju
LJUTOMER
2510. Splošni pogoji poslovanja javnega Stanovanjskega sklada občine Ljutomer

5259

5218

MURSKA SOBOTA
Odlok o razdelitvi naselja Černelavci v Mestni občini
Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za območje Černelavci vzhod 2
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za proizvodno servisno cono “Noršinska” v Murski Soboti
PREVALJE
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu »Gonje II« na Prevaljah
Programsko zasnovo za ureditveni načrt Račel-Log
Programsko zasnovo za ureditveni načrt Lahovnik
Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov v
Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

SEMIČ
2519. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi
odloka o spremembi območij naselij Trebnji Vrh in
Preloge ter ukinitvi naselij Vrtača, Coklovca, Kašča,
Mladica, Sela, Vavpča vas, Trata, Sadinja vas, Gaber, Kot in njihovi združitvi z naseljem Semič v enovito naselje ter uvedbi uličnega sistema v novem naselju Semič
SEVNICA
2520. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
vrtcih in rezervaciji
TIŠINA
2521. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

5218
5219
5219
5223

5224
5224
5224
5226

5235
5235
5239

5241

5249
5251
5251

5251
5252
5255
5257
5258

5258

5258

5259

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

