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Resolucija o migracijski politiki Republike
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Na podlagi 107. člena v zvezi s 109. členom poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/2002) je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 28. novembra 2002
sprejel

RESOLUCIJO
o migracijski politiki Republike Slovenije
(ReMPRS)
1. UVOD
Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije,
sprejeta na podlagi 5. člena zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 61/99, 9/2001 – ZPPreb in 87/2002), potrjuje in dopolnjuje načela, cilje in temelje resolucije o imigracijski politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/99), s poudarkom na ukrepih za njeno uresničevanje v kontekstu sodobnih migracijskih gibanj in novih pristopov k razvijanju
skupne politike migracij in azila Evropske unije.
Selitev je ena od oblik manifestiranja svobode gibanja,
ki jo zagotavlja 32. člen ustave Republike Slovenije. Tudi v
skladu s Splošno deklaracijo človekovih pravic ima vsakdo
pravico do odselitve iz katerekoli države in do vrnitve v
državo svojega državljanstva. Ocenjeno število mednarodnih migrantov v letu 2000 je bilo 150 milijonov, od tega
okoli 31,5 milijona v širši Evropi, kar celino uvršča na drugo
mesto takoj za Azijo in pred Severno Ameriko. Na splošno je
število ljudi, ki se selijo iz leta v leto večje in najverjetneje se
bodo migracijska gibanja, bodisi nadzirana ali ne, v naslednjih letih še povečala. To samo po sebi, z izjemo množičnega eksodusa, ni nič slabega. Nekatere ekonomske analize
kažejo, da so migracije večinoma koristne za vse družbe.
Vendar je sedaj zelo pogosto, da se fenomen mednarodnih
migracij povezuje s številnimi negativnimi poudarki, ki so
povezani s percepcijami zlorabe azilnih sistemov, pomanjkanjem nadzora državnih meja, grožnjo nacionalni ter mednarodni varnosti in stabilnosti. Mnogokje obstaja odklonilen
odnos delov domačega prebivalstva do priseljevanja in priseljencev, ki ga je mogoče povezati z visokimi stopnjami
brezposelnosti in mnenji, da bi priseljenci lahko postali ekonomsko breme ali ogrožali politično ter družbenoekonomsko stabilnost, medtem ko so predvsem nedokumentirani
posamezniki pogosto videni kar kot kriminalci.
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Leto XII

Sodobna migracijska gibanja se po tipu in geografskih
vzorcih razlikujejo od preteklih. Notranja odprtost prostora
Evropske unije je z uveljavljanjem načel prostega pretoka
ljudi, kapitala, blaga in storitev spremenila meje regionalnih
in dnevnih gibanj ljudi, sočasno pa se je spremenila tudi
struktura migrantov. Pojav “postindustrijskega“ vzorca migracij predstavlja zadnjega od treh valov migracij po drugi
svetovni vojni in zajema tri relativno različne sestavine: visoko kvalificirano delovno silo, iskanje azila in neregularno,
“ilegalno“ ali “skrito“ gibanje.
Medtem ko je prvi element večinoma “neviden“ proces, je bilo drugemu, ki ga sestavljajo begunci in prosilci
za azil, v zadnjih letih posvečene največ pozornosti, delno zaradi nadzorovanja uresničevanja mednarodnih konvencij in delno zaradi izrazitega povečanja števila prošenj
za azil najprej v državah Evropske unije koncem osemdesetih in v začetku devetdesetih let, in zdaj v državah
kandidatkah za vstop v Evropsko unijo. Tretji element se
izrazito povečuje tako z neregularnim vstopom, kot tudi z
ostajanjem po poteku različnih kratkoročnih dovoljenj za
vstop ali bivanje.
Spremenili so se tudi geografski vzorci migracij, na
primer še nedavno države izseljevanja so postale države
priseljevanja. S koncem hladne vojne so se predvsem zaradi
geopolitičnih in ekonomskih sprememb odprle tudi nove
migracijske poti med vzhodom in zahodom evropske celine.
To je povzročilo izjemno intenzivno gibanje ljudi, v katerem
srednja in vzhodna Evropa, predvsem države kandidatke za
članstvo v Evropski uniji, postajajo vse bolj raznoliko migracijsko okolje. Preko njih potekajo migracijski tokovi iz vzhoda na zahod, v največji meri po nezakonitih poteh, vedno
bolj identificiranih s tihotapljenjem in trgovino z ljudmi.
Novo dinamiko migracijskih tokov spremljajo nove oblike upravljanja z migracijami. Z zmanjšano rastjo priliva v
aktivno prebivalstvo v kontekstu vedno večje potrebe po
delavcih, še posebno visoko strokovno usposobljenih, v
nekaterih primerih pa tudi nekvalificiranih, se v začetku
21. stoletja v razvitem svetu, in še posebno v Evropi,
dogajajo velike spremembe, ki ne učinkujejo le na intenzivnost in kvaliteto migracijskih tokov, z novimi smermi in
regijami, ki se vpletajo v ta proces, temveč tudi na reakcije
držav in skupnosti držav na migracijske fenomene. Rastoči
trend upravljanja migracij in upravljanja migracijskih politik
na regionalnih ravneh, od katerih je Evropska unija najizrazitejša, s hkratno potrebo po upravljanju migracijskih politik na svetovni ravni, lahko vidimo kot proces borbe različnih interesov za re/definiranje kategorij migracij in kodificiranje področja dovoljenega in področja nezakonitega gibanja ljudi.
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2. PREGLED MEDDRŽAVNIH MIGRACIJ IN OCENA
STANJA IZVAJANJA MIGRACIJSKE POLITIKE
V SLOVENIJI
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je
tuje prebivalstvo v Sloveniji septembra 2001 štelo 44.264
oseb, približno 2000 več kot zadnjega dne leta 2000. Podatki Ministrstva za notranje zadeve izkazujejo, da je koncem leta 2001 51.449 oseb imelo različna dovoljenja za
prebivanje, od teh 69 odstotkov za začasno prebivanje.
Med 13.534 osebami, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ima 63 odstotkov to dovoljenje po določbah zakona o
urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99,
54/2000 – odločba US in 64/2001).
Stanje na dan 30. 9. 2002 pa izkazuje, da je v Republiki Sloveniji imelo 52.844 oseb urejen status tujca in sicer:
17.389 oseb je imelo veljavna dovoljenja za stalno prebivanje (po zakonu o tujcih: 5.757, po zakonu o urejanju statusa
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji: 11.170, po noveli zakona o začasnem zatočišču: 863). Število tujcev z začasno urejenim tujskim statusom: 33.278, število oseb z veljavnim statusom po zakonu
o azilu (Uradni list RS, št. 61/99, 113/2000 – odločba US,
124/2000 in 67/2001): 41 in število oseb z veljavnim
začasnim zatočiščem: 1.273. Med državljani posameznih
držav v vseh kategorijah izstopajo državljani Bosne in Hercegovine, pred državljani ostalih republik nekdanje SFRJ. Med
ostalimi državami je največ državljanov Ukrajine, Kitajske,
Rusije itd.
Medletna primerjava izdanih dovoljenj za stalno prebivanje pokaže, da je število izdanih dovoljenj že v letu 1999
znatno preseglo dolgoletno povprečje, še večje odstopanje
pa je vidno v letu 2000 in se bo po pričakovanjih ponovilo
leta 2002, saj je bilo že do 30. 9. 2002 izdanih 3.493
dovoljenj za stalno prebivanje. Odstopanja od povprečja so
posledica uveljavitve zakona o urejanju statusa državljanov
držav naslednic nekdanje SFRJ v letu 1999. 7.141 izdanih
dovoljenj v letu 2000 je odraz pristopa ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, da takoj oziroma kar najhitreje reši
tiste vloge, ki so bile ob vložitvi popolne in zato ni bilo
potrebno izvajati dodatnega dokaznega postopka.
Ne glede na to, da je bilo od osamosvojitve države
izdanih 20.088 dovoljenj za stalno prebivanje jih je bilo na
dan 31. 4. 2002 veljavnih še 17.389. Razkorak med obema številkama je pripisati dejstvu, da je precej tujcev pridobilo državljanstvo Republike Slovenije, nekaj tujcev je umrlo,
ali pa se je dovoljenju odpovedalo.
Po letu 1998 pomembnost deleža tujih državljanov v
prebivalstvu Slovenije ponovno rahlo raste, vendar stopnja
rasti po letu 1999 pada. Ni še jasno, ali gre le za kratkoročni
fenomen, ki je lahko posledica različnih vzrokov, med drugimi tudi skromnih stopenj priliva, naturalizacije (1.305 oseb v
letu 2001) in uradnega priznavanja segmenta populacije
oziroma urejanja statusa državljanov drugih držav naslednic
nekdanje Jugoslavije. Kljub nihanjem se delež tujcev v zadnjih letih ni bistveno spremenil in s približno dvema odstotkoma v celotnem prebivalstvu ostaja med najnižjimi v Evropi.
Več kot 90 odstotkov tujcev v Sloveniji je državljanov Bosne
in Hercegovine, Hrvaške, ZR Jugoslavije in Makedonije.
Po letu 1998, ko je bil zabeležen negativni selitveni
prirast, je ponovno več priseljnih kot odseljenih tujih državljanov. Skupni selitveni prirast je tako v zadnjih treh letih
pozitiven (2.615 v letu 2000) navkljub negativni neto migraciji državljanov Republike Slovenije (-624 v letu 2000). Razlogi za priseljevanje so različni. V letu 2000 se je po podatkih o dovoljenjih za prvo prebivanje (3.851) več kot polovica
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tujcev priselila zaradi zaposlitve in dela, nekaj manj kot četrtina pa zaradi združevanja družine. Po spolni strukturi v prvi
skupini prevladujejo moški (87%) in v drugi ženske (62%).
Državljanska sestava v glavnem odseva sestavo tuje populacije.
Od 25. 6. 1991 do 30. 9. 2002 je bilo vloženih skupaj
205.544 vlog za pridobitev slovenskega državljanstva, od
tega je bilo z dokončnim upravnim aktom rešenih 201.028
vlog, na odločitev pa čaka še 4.516 oseb, od katerih je v
postopku 3.569 oseb, 947 oseb pa čaka na uvedbo postopka.
Ugotovimo lahko, da je v enajstletnem obdobju samostojnosti Republike Slovenije 191.429 oseb pridobilo državljanstvo Republike Slovenije, na dan 30. 9. 2002 je
imelo 17.389 oseb veljavno dovoljenje za stalno prebivanje,
33.278 oseb je imelo veljavni začasni status (veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, veljavni delovni ali poslovni
vizum), 1.273 oseb ima veljaven status po zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/2000 –
odločba US in 67/2002), 41 oseb ima status begunca, ki
velja kot dovoljenje za stalno prebivanje.
Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je bilo na zadnji
dan oktobra 2001 v Sloveniji 33.773 tujih delavcev z različnimi delovnimi dovoljenji. Od teh jih ima 10.480 tudi dovoljenje za stalno prebivanje. V primerjavi z letom 1997 ugotavljamo rahel pad skupnega števila prijavljenih tujih delavcev. Največjo skupino tujih delavcev predstavljajo državljani
drugih držav nekdanje Jugoslavije (77,6%). Drugo skupino
tvorijo državljani drugih jugovzhodnih in vzhodnoevropskih
držav, predvsem Ukrajine in Ruske federacije (14,5%). Od
drugod je tujih delavcev malo, iz Kitajske na primer 121, iz
visoko dohodkovnih držav (EU in ZDA) 135. Glede na spol
prevladujejo moški, vendar je v drugi skupini več migrantk
žensk. V izobrazbeni strukturi zaposlenih tujcev prevladujejo
nekvalificirani delavci, skoraj 80 odstotno zaposleni v gradbeništvu. 623 delovnih dovoljenj je izdanih za samozaposlitev. Po navedbi istega vira je 4.187 tujcev v letu 2001 prvič
prišlo v državo na podlagi dovoljenja za zaposlitev. Zakonsko določena kvota, omejena na 5 odstotkov aktivnega
prebivalstva, je bila po navedbi Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve v letu 2001 izkoriščena 44 odstotno. Iz
navedenih podatkov sledi, da so bila gibanja delovne sile v
letu 2001 pod zakonsko določenim limitom. Uporaba kvotnega sistema poleg skupnega najvišjega števila tujih delavcev omogoča tudi številčno omejevanje prisotnosti tujih delavcev po posameznih namenih, oziroma možnost določanja podkvot, kar bo temeljilo na oceni potrebnosti kvotnih
omejitev.
Od leta 1998 se je izrazito povečalo število prosilcev
za azil, še posebno v letu 2000, ko je bilo 9.244 prošenj v
primerjavi s 776 v letu poprej. V zgodnjih devetdesetih
letih so prosilci skoraj izključno prihajali iz ZRJ, BiH in
Albanije, v letu 2000 pa jih je bilo največ iz Irana, Turčije,
Iraka in ZRJ. V letu 2001 se je število prosilcev ponovno
občutno zmanjšalo in sicer na 1.511 oseb. Skupno ima v
Sloveniji azil 41 oseb, od tega 25 od leta 2001.
Število oseb z začasnim zatočiščem se je od avgusta
1997 prepolovilo. Vendar že skoraj desetletje v Sloveniji
biva 1.237 državljanov Bosne in Hercegovine z začasnim
zatočiščem, kar narekuje potrebo po drugačni in trajnejši
ureditvi njihovega statusa in njihovi integraciji. Državni zbor
Republike Slovenije je 15. julija 2002 sprejel spremembe in
dopolnitve zakona o začasnem zatočišču, s katerimi je trajneje uredil status oseb z začasnim zatočiščem. Po noveli
zakona o začasnem zatočišču je bilo na dan 30. 9. 2002
izdanih 863 dovoljenj za stalno prebivanje, 207 oseb pa se
je vrnilo v BiH.

Uradni list Republike Slovenije
V zadnjih letih se je povečalo tudi število ljudi, ki skušajo vstopiti, krajši čas ostati ali pa preiti Slovenijo, zakonito ali
nezakonito. Z vizumskim režimom, ki vsebinsko ne odstopa
od vizumskega režima v državah Evropske unije, je Slovenija
v letu 2001 izdala 104.134 vstopnih vizumov (za približno
tretjino več kot v letu 1999) in 10.205 tranzitnih vizumov
(skoraj šestkrat več kot v letu 1999). Nezakonito prehajanje
državne meje se je začelo povečevati v letu 1996 in se
izrazito povečalo v letu 2000, predvsem zaradi večjih skupin
državljanov Irana, v letu 2001 pa se je število obravnavanih
oseb zmanjšalo za 42 odstotkov, na skupno 20.871. Nekoliko se je spremenila tudi njihova državljanska sestava, predvsem so to bili državljani Romunije, Iraka, Turčije, ZRJ in
Makedonije. V prvem polletju leta 2002 je bilo obravnavanih
3.640 ali za 70 odstotkov manj ilegalnih prehodov državne
meje kot v enakem obdobju leta 2001 (v prvem polletju
2001 je bilo teh 12.271). Najpogosteje so bili obravnavani
državljani ZRJ, Makedonije in Turčije.
Zaradi kršitev zakona o tujcih je bilo v letu 2001 obravnavanih 15.251 oseb ali za 14.6 odstotkov manj kot v letu
2000. Največ primerov je bilo zaradi nedovoljenega prestopa državne meje, in sicer 11.466 ali za 16.8 odstotkov manj
kot leta 2000. Zaradi nedovoljenega bivanja v državi je bilo
vloženih 392 predlogov za uvedbo postopka o prekršku ali
za 14.2 odstotkov manj kot v letu 2000. V prvem poletju leta
2002 je bilo obravnavanih 3.234 (8.672) oseb ali za 63
odstotkov manj kot leto prej. Največ primerov je bilo zaradi
nedovoljenega prehoda državne meje, in sicer 2.087 ali za
57 odstotkov manj kot leta 2001. Zaradi nedovoljenega
bivanja v državi je bilo vloženih 198 predlogov za uvedbo
postopka ali za 19 odstotkov več kot v letu 2001.
Sorazmerno z naraščanjem števila ilegalnih prehodov
državne meje je v zadnjih letih naraščalo tudi število obravnavanih kaznivih dejanj prepovedanega prehoda čez državno mejo. V letu 2001 je bilo sicer zaradi tega kaznivega
dejanja osumljenih 743 oseb ali za 12,1 odstotkov manj
oseb kot v letu 2000. V prvem polletju leta 2002 je bilo
zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo osumljenih 547 ali za 46 odstotkov
več oseb kot v enakem obdobju leta 2001. Poleg tega je
bilo sodnikom za prekrške vloženih 210 ali za 16.6 odstotkov manj predlogov za uvedbo postopka o prekršku zoper
osebe, ki so vodile oziroma pomagale tujcem prestopiti
državno mejo zunaj mejnih prehodov.
V letu 2001 je bilo na mejnih prehodih zavrnjenih 59.917
oseb ali za 33.4 odstotkov več oseb. V prvem polletju leta
2002 je bilo zavrnjenih 22.771 oseb ali za 15 odstotkov manj
kot v enakem obdobju leta 2001.
Skladno s sklepi Vlade Republike Slovenije z dne 18. 1.
2001 so bila v razreševanje problematike, poleg Ministrstva
za notranje zadeve, intenzivnejše vključena tudi druga pristojna ministrstva, znotraj policije pa so bila v ta namen porazdeljena finančna sredstva. Vlada Republike Slovenije je s sklepom dne 14. 5. 2002 ugotovila, da se je nedovoljeno prehajanje državne meje zmanjšalo v takšni meri, da več ne ogroža
stabilnosti notranjih razmer, kot je to ugotavljala v mesecu
januarju 2001. V obdobju od 1. januarja do 30. septembra
2002 je bilo v primerjavi z enakim obdobjem leta 2001 obravnavanih 5.623 (v letu 2001 – 18.797) ilegalnih prehodov
državne meje, kar predstavlja 70 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so bili obravnavani državljani
ZRJ – 1.675 (v letu 2001 – 2.356), Makedonije – 1.039 (v
letu 2001 – 1.492), Turčije – 680 (v letu 2001 – 3.006),
Iraka – 428 (v letu 2001 – 2.989), BiH – 358 (v letu 2001 –
337), Hrvaške – 296 (v letu 2001 – 401), Moldavije – 237 (v
letu 2001 – 647), Romunije – 138 (v letu 2001 – 3.425) in
Albanije (v letu 2001 – 16).
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Po oceni policije je zmanjšanje nedovoljenega prehajanja državne meje posledica večje učinkovitosti pri varovanju
državne meje in drugih ukrepov, med katerimi je pomembno
boljše sodelovanje s sosednjimi varnostnimi organi in carinsko službo, predvsem na slovensko-hrvaški meji.
V zadnjem obdobju je bila sprejeta zakonodaja, ki jo je
določila resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije
in ureja področje azila, imigracije ter zaposlovanja tujcev.
Sprejeti so bili: zakon o azilu, zakon o tujcih, zakon o policiji
(Uradni list RS, št. 49/98, 93/2001, 52/2002 – ZDU-1 in
56/2002 – ZJU), zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/2000), zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Zakon o azilu je bil v letu 2000 in 2001 dopolnjen in
spremenjen v skladu s pravnim redom Evropske unije. V letu
2002 so bili sprejeti tudi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču, zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o tujcih in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu (Uradni list RS, št.
96/2002) ter zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS,
št. 87/2002).
Na podlagi sprejetih predpisov in drugih sprejetih podzakonskih aktov je pravni red na področju azila, vstopa,
gibanja in prebivanja tujcev, njihovega vračanja in izgona,
zaposlovanja tujcev, nadzora državne meje in vizumskega
režima ter sklepanja dvostranskih sporazumov o ponovnem
sprejemu oseb usklajen s pravnim redom Evropske unije.
Pravni red Republike Slovenije se bo moral tudi v nadaljevanju ažurno prilagajati spremembam in dopolnitvam pravnega
reda Evropske unije na omenjenih področjih.
Tako ugotavljamo, da je v okvirih politično časovne
razsežnosti strategije vključevanj v Evropsko unijo usklajevanje zakonodaje tega področja relativno uspešno, da pa so
tako v smislu nadaljnjega prilagajanja evropskemu pravnemu redu kot njegove uveljavitve potrebne določene spremembe tudi na zakonodajnem področju. Sodelovanje z drugimi državami, meddržavnimi in naddržavnimi strukturami se
je na tem področju v zadnjih dveh letih pospešeno in v
glavnem pozitivno razvijalo. Vendar oblikovanje in stalno
dograjevanje politike migracij in azila ne more biti videno kot
uveljavljanje ustavnih in mednarodno pravnih načel, ali ožje,
v luči priključevanja Evropski uniji, harmonizacije notranje
zakonodaje tega področja z evropskim pravnim redom, temveč kot tematsko področje, ki je z lastno strategijo, načeli,
izhodišči in pravili integralna in fleksibilna entiteta prebivalstvenega, gospodarskega, družbeno – kulturnega in političnega razvoja Republike Slovenije. Glede na slednje ocenjujemo, da se druge relevantne politike, kot so zunanja in
varnostna politika, pa tudi zaposlitvena, investicijska, izobraževalna, znanstveno – raziskovalna, socialna in zdravstvena
politika, še niso dovolj uskladile z načeli in cilji celovite
migracijske politike, čeprav so nekatera področja pri tem
aktivnejša in bolj sistematična, kot na primer pristop Ministrstva za kulturo.
Upravičeno lahko rečemo, da je tudi zaradi tega prihajalo do različnih neusklajenih aktivnosti, podvajanj in celo
tekmovanj, kar je privedlo do negativnih učinkov za nekatere
skupine migrantov in do večje kritike upravljanja z migracijami in različnimi kategorijami migrantov – med drugim iskalcev azila, oseb z začasnim zatočiščem in nezakonitih migrantov oziroma prebežnikov. S hkratnim povečanjem števila prosilcev za azil in neregularnih prestopov državne meje,
je morda prav kritika, negodovanje in odpor posameznih
državljanov ali skupin civilne družbe, domačih in mednarodnih nevladnih organizacij, delujočih na področju človekovih pravic in človekoljubnosti, privedla do spoznanja, da je
lahko ekonomska, socialna, politična in človeška cena za
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državo in družbo večja kot so stroški dosledne, celovite in
koordinirane migracijske politike.
Zaradi navedenega predlagana resolucija o migracijski
politiki ob ohranjanju načel, ciljev in temeljev prve resolucije
o imigracijski politiki Republike Slovenije predvsem dopolnjuje ukrepe za njeno uresničevanje.
3. NAČELA MIGRACIJSKE POLITIKE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Glede na svoj univerzalni pomen se temeljna načela
oblikovanja migracijske politike Republike Slovenije, ki so
bila opredeljena v predhodni resoluciji, ne spreminjajo in so:
– načelo solidarnosti, mednarodne delitve bremen in
odgovornosti, ki predpostavlja obveznost nudenja zaščite in
pomoči beguncem, vendar njihov posredni pomen zajema
tudi nezakonite migracije in njihove posledice;
– načelo odgovornosti do državljanov in države, ki se
predvsem nanaša na regularna, relativno svobodna priseljevanja in odseljevanja ter regulacije naturalizacije. To načelo
se nanaša tudi na priseljevanje in vračanje državljanov in
oseb slovenskega porekla ter na odgovornost za ohranitev
in razvoj identitete slovenskega naroda;
– načelo spoštovanja prava in človekovih pravic, ki pomeni izpolnjevanje obveznosti iz mednarodnih pogodb,
spoštovanje splošno sprejetih načel in pravnega reda. To
načelo zahteva spoštovanje človekovih pravic vseh ljudi in z
določenimi izjemami spoštovanje civilnih pravic vseh v državi
zakonito prisotnih, od zaščite osebnih podatkov do osebne
svobode in načela nevračanja (non refoulement);
– načelo dolgoročne makroekonomske koristnosti, ki
opredeljuje relativno svobodne migracije. Glede na to načelo je mogoče opredeliti merila nadzorovanega sprejema migrantov glede na povpraševanje slovenskega trga delovne
sile ali kapitala, ob upoštevanju približevanja notranjemu
trgu Evropske unije in hkratnemu preprečevanju nezakonitih
imigracij in zaposlovanja;
– načelo zgodovinske odgovornosti, ki gradi na konceptu kontinuuma zgodovine in strukturi mednarodnih odnosov;
– načelo enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja, ki se predvsem nanaša na integracijsko politiko.
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begunskega statusa s ciljem vzpostavitve skupnega azilnega
postopka uniformnega statusa (statusov) v vseh državah članicah Evropske unije za osebe, ki jim je bil podeljen azil;
– ukrepih za pravično obravnavanje državljanov tretjih
držav, predvsem z odločnejšo integracijsko politiko in nediskriminacijo v ekonomskem, socialnem in kulturnem življenju, za preprečevanje diskriminacije, ksenofobije in rasizma ter za približevanje legalnega statusa priseljencev statusu državljanov države članice z možnostjo pridobitve državljanstva;
– predlogih, ki v kontekstu novih ekonomskih in demografskih kazalcev ter ocen poleg sprejema oseb iz humanitarih razlogov, razlogov po Ženevski konvenciji in združevanja
družine pripoznavajo tudi potrebo po omogočitvi zakonitega
sprejema in bivanja ekonomskih migrantov in približevanje
nacionalnih zakonodaj na tem področju;
– celovitejšem pristopu k upravljanju migracijskih tokov, ki uveljavlja dialog v razmerjih med državami izvora,
prehoda in ciljnimi državami, upoštevaje politične in razvojne potrebe vseh ter temeljne človekove pravice in svoboščine. Ključni elementi v upravljanju so med drugim: ukrepi za
sistematično preprečevanje nezakonitih migracij, tihotapljenja migrantov in trgovanja z ljudmi, razvoj skupne vizumske
politike, politike vračanja tujcev, vzpostavitev pravosodnega
in policijskega sodelovanja, pretok in preglednost informacij
ter pomoč državam izvora in prehoda.

5. TEMELJI MIGRACIJSKE POLITIKE
V skladu z določbami Ustave Republike Slovenije in
načeli migracijske politike temelji migracijske politike opredeljujejo posamezne cilje komplementarnih delov te politike, ki so:
– svetovna solidarnost in dejavno delovanje na področju preprečevanja vzrokov množičnih migracij;
– aktivna slovenska politika v evropskem prostoru;
– aktivna slovenska politika s sosednjimi državami v
srednji in jugovzhodni Evropi;
– zaščita in pomoč beguncem ter drugim iskalcem azila ter osredotočenje na možnost prostovoljnega vračanja;
– regulacija priseljevanja;
– preprečevanje nezakonitih migracij;
– integracija;
– stalno spremljanje razmer v Sloveniji in po svetu.

4. IZHODIŠČA STRATEGIJE ZA SKUPNO POLITIKO
MIGRACIJ IN AZILA V EVROPSKI UNIJI
6. ELEMENTI MIGRACIJSKE POLITIKE
V okviru Evropske unije so na podlagi Amsterdamske
pogodbe in v kontekstu izgradnje skupnega prostora “svobode, varnosti in zakonitosti/pravičnosti“ sklepi tamperskega Evropskega sveta v oktobru 1999 postavili elemente
strategije za skupno politiko migracij in azila. Ta strategija se
izraža v:
– prizadevanjih za vzpostavitev partnerstva in sodelovanja med državami Evropske unije, državami izvora in državami, preko katerih potekajo migracijski tokovi, ki zahtevajo
razvijanje bolj celovitega pristopa k migracijam na političnem
področju, predvsem v večji usklajenosti notranjih in zunanjih
politik držav članic in Evropske unije, zagotovitvi spoštovanja človekovih pravic in uveljavitvi potrebnega (so) razvoja
držav izvora, tranzita in priseljevanja;
– ukrepih za ustanovitev skupnega evropskega azilnega sistema, ki bi vseboval jasno opredelitev države odgovorne za proučitev prošnje za azil, skupne standarde učinkovitega in poštenega azilnega postopka ter minimalne standarde sprejema, približevanje kriterijev za priznanje in vsebino

V vsebinskem pogledu se morajo na teh temeljih razviti
državne politike na različnih področjih migracijske politike,
ki morajo upoštevati vrsto elementov, njihovih medsebojnih
povezav in drugih dejavnikov, od katerih so še posebno
pomembni:
– sistemskost oziroma usklajenost, zgrajena na medsebojnih povezavah migracijske politike, ki jo tvorijo: azilna
politika, imigracijska politika, politika upravljanja migracijskih tokov in integracijska politika oziroma politika do priseljencev;
– sistemskost, ki jo tvorijo povezave migracijske politike z drugimi relevantnimi politikami;
– ustrezna institucionalizacija področja migracij v okviru javne uprave, v procesu vključevanja v Evropsko unijo in
širše upravne strukture, ki v okviru zakonodaje omogoča
samostojno, kvalitetno in učinkovito opravljanje nalog;
– usklajenost z mednarodnimi standardi na področju
varstva človekovih pravic in svoboščin, ki se odražajo med
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drugim tudi v doslednem spoštovanju načela nevračanja
(non-refoulement) ter uveljavitvi in spoštovanju osnovnih
načel pravice do združevanja družine;
– vzpostavitev pogojev, v katerih lahko migracijski procesi predstavljajo vzpodbudo ekonomskemu in družbeno
kulturnemu razvoju;
– omogočitev razmaha znanstvene in raziskovalne dejavnosti kot podpore za načrtovanje migracijske politike;
– preverjanje konsistentnosti in učinkovitosti sprejetih
ukrepov, usklajenosti med cilji, mehanizmi in učinki politike
s ciljem nenehnega prilagajanja okoliščinam in procesom;
– uveljavitev strokovnega, družbenega, parlamentarnega, sodnega in mednarodnega nadzora.
Zaradi kompleksnosti področja migracij, pri tem mislimo na ločene, a povezane in dopolnjujoče se dele oziroma
politike, ki so opredeljene kot:
– azilna politika, ki se nanaša na sestavine in ukrepe, ki
zadevajo sprejem, vrste in obseg zaščite ter oblike bivanja
iskalcev, prosilcev in pridobitnikov azila, repatriacije in preselitev. Je del begunske politike, ki med drugim zajema tudi
mednarodno reševanje begunskih problemov in njihovih
vzrokov;
– imigracijska politika v ožjem smislu oziroma priselitvena politika, ki se nanaša na regulacijo priseljevanja, torej
na načela, pravila in postopke, ki tujcem dovoljujejo vstop,
zaposlitev in/ali bivanje ter stalno naselitev;
– politika upravljanja migracijskih tokov, ki se še posebno nanaša na preprečevanje nezakonitih imigracij in boj
proti tihotapljenju migrantov in trgovanju z ljudmi ob hkratni
zaščiti žrtev;
– integracijska politika oziroma v ožjem smislu priseljenska politika do prisotnih in bodočih priseljencev, ki se
nanaša na ukrepe države in družbe, ki zagotavljajo ugodne
pogoje za kakovost življenja priseljenih, vključno z aktivnim
preprečevanjem diskriminacije, ksenofobije in rasizma,
spodbujajo integracijo in omogočajo, da priseljenci postanejo odgovorni udeleženci družbenega razvoja Slovenije.
Za uporabo te resolucije se za priseljenca/priseljenko šteje
vsakdo po preteku enega leta od prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.
7. AKTIVNOSTI
Dejavnosti, ki bodo vodile k enotnemu in sistemskemu
pristopu k uresničevanju migracijske politike, se kažejo v
več smereh. V ta namen lahko služi vrsta instrumentov in
ukrepov:
– mednarodno primerljiva in s pravnim redom Evropske unije usklajena pravna ureditev migracij;
– vzpostavitev sodelovanja z državami izvora in prehoda migracij v okviru bilateralnega ali multilateralnega sodelovanja;
– uveljavitev azilne politike, katere cilji so: zagotovitev
učinkovite zaščite in pomoči beguncem ob doslednem
spoštovanju pravice do iskanja in uživanja azila ter načela
nevračanja (non refoulement); posebna pozornost mora
biti namenjena varstvu otrok in begunk in drugih občutljivih
kategorij beguncev ter uveljavitvi programov njihovega prostovoljnega vračanja; vzpostavitev sodelovanja z drugimi državami ob množičnih begunskih krizah po načelu delitve
bremen/odgovornosti ter aktivna vloga pri razreševanju begunske problematike in odstranjevanju vzrokov množičnih
begunskih tokov s političnimi, ekonomskimi in moralnimi
sredstvi;
– usklajevanje priseljevanja z uravnavanjem potrebnega priliva v aktivno prebivalstvo Slovenije, določanjem meril
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in prednosti upoštevaje interese Republike Slovenije; razvojne načrte in programe ter povpraševanje na trgu dela;
omogočanje priseljevanja družinskih članov, tako slovenskih državljanov kot tujih priseljencev, v skladu z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami; spodbujanjem priseljevanja
in vračanja slovenskih državljanov in tujcev slovenskega porekla; upoštevanje mednarodnih pogodb o prostem pretoku
oseb ter drugih dvostranskih ali večstranskih sporazumov;
upoštevanjem azila v skladu z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev, iz humanitarnih razlogov in razlogov po zakonu o začasnem zatočišču kot integralno, čeprav vsebinsko
drugačno obliko priseljevanja;
– preprečevanje nezakonitih imigracij, ki poleg mednarodnega sodelovanja in predvstopnih dejavnosti predstavlja:
– učinkovit nadzor državnih meja in mejnih prehodov, strokovno usposobljene varnostne organe za preprečevanje tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi oziroma
odkrivanje ponarejenih ali ukradenih potnih listin, za odkrivanje tujcev, ki nezakonito prebivajo ter njihovo učinkovito
vračanje v države izvora ali tranzita;
– informacijske povezave med državami ter ustrezna
tehnična sredstva, ki omogočajo odkrivanje ponaredkov in
zlorab, usposobljena upravna struktura na državni in lokalni
ravni, ki odloča o vstopu in prebivanju tujcev, pravni ureditvi
prebivanja, o prošnjah za azil, kakor tudi v drugih primerih
upravnega odločanja o imigracijskih zadevah;
– kaznovalno politiko, ki odvrača posameznika in
organizirane združbe od kaznivih ravnanj, povezanih z migracijami, tihotapljenjem in trgovanjem z ljudmi, še posebno z otroki in ženskami, in po kateri bodo osebe, ki so
žrtve zlorab in izkoriščanja, zaščitene, storilci pa ustrezno
kaznovani;
– zagotovitev učinkovitega sodelovanja diplomatsko
konzularnih predstavništev, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, policije in upravnih enot;
– uveljavitev integracijske politike, katere cilji so zasnovani na temeljnih načelih in vrednotah enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja. V tem kontekstu enakopravnost pomeni zagotavljanje enakih socialnih, ekonomskih in civilnih pravic; svoboda pravice do izražanja kulturne
identitete ob zagotovitvi spoštovanja integritete in dostojanstva vsakega posameznika in ohranjanja lastne kulture v
skladu z zakoni in temeljnimi vrednotami Republike Slovenije; vzajemno sodelovanje pa pravico do udejstvovanja in
odgovornosti vseh v neprekinjenem procesu ustvarjanja skupne države;
– sprejemanje ukrepov, s katerimi bi zagotovili nediskriminatorne postopke in ravnanja do priseljencev v ekonomskem, družbenem in kulturnem življenju ter dodeljevanje
pravic in obveznosti, s katerimi bodo priseljenci v skladu z
dolžino bivanja upravičeni do bolj enakopravnega statusa v
razmerju do državljanov Republike Slovenije v smeri proti
polnemu državljanstvu.
8. UKREPI ZA UVELJAVITEV MIGRACIJSKE POLITIKE
Ukrepi za učinkovito in usklajeno izvajanje migracijske
politike, med drugim, zajemajo:
– aktivno sodelovanje pri oblikovanju mednarodne migracijske in begunske oziroma azilne politike na globalnem
in regionalnem evropskem nivoju, pri upravljanju z migracijskimi tokovi in posameznimi migranti ter odpravljanju vzrokov za nastanek množičnih migracijskih gibanj;
– usklajevanje z evropskim pravnim redom;
– analizo usklajenosti pravnega reda na področjih izobraževanja, socialnega varstva in skrbstva, zdravstvenega
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varstva in zdravstvenega zavarovanja, kulture, delovnih razmerij in drugih področij in na tej podlagi spremembo področnih zakonov v tistem delu, ki se nanašajo na tujce tako,
da bodo določbe omogočile izvajanje stališč resolucije;
– uveljavitev izhodišč integracijske politike, kar zahteva
določene pravne okvire in družbene ukrepe, tako v okviru
splošne družbene politike kot tudi za posamezne skupine
priseljencev usmerjene programe, ki bodo spodbujali integracijo priseljencev v slovensko družbo, preprečevali diskriminacijo in družbeno obrobnost in omogočali, da priseljenci izražajo in gojijo lastno kulturo in vrednote na podlagi
spoštovanja osebne integritete in dostojanstva v skladu z
zakoni Republike Slovenije;
– pripravo programov za objektivno obveščanje javnosti o različnih vidikih, vzrokih in posledicah migracijskih gibanj, tudi kot predpostavke za preprečevanje morebitnega
razraščanja ksenofobije in odklonilnega odnosa do priseljencev;
– vzpostavitev institucij za funkcionalno in racionalno
izvajanje upravnih postopkov, za usklajeno delovanje horizontalnih in vertikalnih ravni državnih organov in za vodenje
celotne migracijske politike, kar predstavlja tudi sodelovanje
s skupnostmi lokalne samouprave;
– sodelovanje z znanstveno raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami ter nevladnimi organizacijami, ki delujejo
na področju migracij.
Za uresničitev vseh načrtovanih ukrepov mora Vlada
Republike Slovenije v roku šestih mesecev po uveljavitvi
resolucije imenovati delovno skupino, sestavljeno iz strokovnjakov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Ministrstva za zunanje zadeve, Slovenske varnostno-obveščevalne agencije, Urada za priseljevanje in begunce ter
drugih organizacij in posameznikov, zaradi priprave izvedbe
možnih ukrepov za uveljavitev načel in ciljev migracijske
politike.
Št. 213-04/91-1/46
Ljubljana, dne 28. novembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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Častni znak svobode Republike Slovenije
Ladislavu Cvahtetu,
Jožetu Koboltu,
Janku Ljubiču,
dr. Igorju Potočniku,
Jožefu Škofu,
Stanislavu Zlobku.
Št. 996-01-57/2002
Ljubljana, dne 29. novembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

5267.

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

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije
Za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije
Silvu Komarju.
Št. 996-01-58/2002
Ljubljana, dne 29. novembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
5266.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

MINISTRSTVA
5268.

Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, druge in 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

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99) je minister za okolje, prostor in
energijo dne 27. 11. 2002 sprejel

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije ter za prizadevno delo v častniški
organizaciji podeljujem

I
Za katastrske občine 2217 Sedlo, 2218 Borjana,
2219 Kred, 1282 Brezina, 1300 Brežice, 1310 Nova vas,
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1307 Cerina, 1306 Čatež, 1283 Črnc, 1285 Sela, 1308
Velika Dolina, 347 Bišečki Vrh, 415 Bukovci, 352 Desenci,
363 Destrnik, 362 Dolič, 359 Dragovič, 360 Gradiščak,
370 Janežovski Vrh, 374 Kukava, 361 Levanjci, 349 Ločki
Vrh, 412 Mala vas, 383 Mezgovci, 413 Muretinci, 416
Nova vas pri Markovcih, 404 Prvenci, 375 Rotman, 405
Sobetinci, 414 Stojnci, 406 Zagojiči, 371 Zgornji Velovlek,
290 Lahonci, 288 Koračice, 284 Mala vas, 327 Podgorci,
289 Pršetinci, 281 Rakovci, 280 Rucmanci, 282 Savci,
323 Senešci, 324 Sodinci, 325 Strjanci, 283 Tomaž, 279
Trnovci, 322 Vičanci, 872 Zelen Breg, 877 Stražišče, 878
Tolsti Vrh, 879 Koroški Selovec, 880 Brdinje, 882 Ravne,
883 Dobja vas, 894 Navrški Vrh, 895 Preški Vrh, 896
Kotlje, 897 Podgora, 786 Mlake, 787 Pernice, 788 Branik,
789 Podlipje, 790 Brezovec, 806 Zgornja Vižinga, 807
Spodnja Muta, 808 Zgornja Muta, 809 Zgornja Gortina,
810 Spodnja Gortina, 811 Dravče, 812 Šentjanž nad Dravčami, 813 Vuzenica, 825 Libeliče, 826 Libeliška Gora, 827
Črneška Gora, 828 Črneče, 829 Dravograd, 830 Grad,
831 Vič, 832 Goriški Vrh, 833 Ojstrica, 834 Duh na Ojstrici, 835 Velka, 836 Kozji Vrh, 837 Vrata, 838 Trbonje, 839
Danijel pri Trbonjah, 840 Otiški Vrh I, 841 Otiški Vrh II, 842
Dobrova, 843 Selovec, 844 Šentjanž pri Dravogradu, 845
Pameče, 4 Budinci, 6 Čepinci, 7 Lucova, 8 Neradnovci, 9
Martinje, 10 Boreča, 11 Ženavlje, 12 Šulinci, 13 Stanjevci,
14 Gornji Petrovci, 15 Adrijanci, 16 Peskovci, 21 Panovci,
22 Kukeč, 23 Trdkova, 38 Grad, 40 Otovci, 41 Mačkovci,
42 Prosečka vas, 44 Poznanovci, 2382 Stomaž in 2385
Gojače se z dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati
digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov
zemljiškega katastra.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 453-00-37/2002
Ljubljana, dne 27. novembra 2002.
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

5269. Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se
uporabljajo na prostem

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja minister za
okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za stroje, ki se uporabljajo na prostem (v nadaljnjem
besedilu: stroji), glede emisije hrupa, ki jo povzročajo, določa ta pravilnik:
* Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo ES o emisiji hrupa v okolje
strojev, ki se uporabljajo na prostem (2000/14/ES).
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– dovoljene ravni zvočne moči,
– merilne metode,
– postopke ugotavljanja skladnosti,
– način označevanja strojev,
– obseg zahtevane tehnične dokumentacije in
– način zbiranja podatkov o emisiji hrupa v okolje.
2. člen
(1) Določbe tega pravilnika veljajo za stroje, naštete v
prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, če so dani v
promet ali v uporabo kot popolne enote, primerne za predvideno uporabo.
(2) Ta pravilnik ne velja za:
– stroje, ki so prvenstveno namenjeni prevozu blaga ali
oseb po cesti, železnici, zraku ali vodnih poteh,
– stroje, ki so projektirani in narejeni za vojaške in
policijske namene ter za službe prve pomoči.
3. člen
(1) Določbe tega pravilnika tudi ne veljajo za stroje, ki
so razstavljeni na sejmih, razstavah, predstavitvah ali podobnih prireditvah, če je razstavni prostor opremljen z vidnim
napisom, ki naznanja, da stroj ni skladen z zahtevami tega
pravilnika in ne bo dan v promet ali v uporabo, dokler proizvajalec oziroma pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji
zanj ne bo izvedel predpisanega postopka ugotavljanja skladnosti.
(2) Med razstavljanjem stroja iz prejšnjega odstavka je
treba zagotoviti poleg predpisanih ukrepov varstva ljudi tudi
varstvo pred čezmerno obremenitvijo zaradi hrupa.
4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. stroji, ki se uporabljajo na prostem, so stroji po
predpisu, ki ureja varnost strojev, in imajo bodisi lasten
pogon bodisi jih je mogoče premikati in se ne glede na
način pogona uporabljajo na prostem ter na ta način prispevajo k obremenjevanju okolja zaradi hrupa;
2. označevanje pomeni vidno, čitljivo in neizbrisno pritrjevanje oznake CE o skladnosti in oznake o zajamčeni
ravni zvočne moči LWA na stroje, ki so dani v promet ali v
uporabo. Oblika oznake, ki se uporablja, je prikazana v
prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika;
3. raven zvočne moči strojev je A-vrednotena raven
zvočne moči LWA, ki jo oddaja v zrak stroj in je izražena v dB
ter vrednotena glede na referenčno zvočno moč 1 pW po
standardu SIST EN ISO 3744: 1995 in SIST EN ISO 3746:
1995;
4. izmerjena raven zvočne moči je tista zvočna moč, ki
je izmerjena na način iz priloge 3, ki je sestavni del tega
pravilnika. Izmerjena vrednost ravni zvočne moči se pridobi
na podlagi meritev posameznega stroja, ki je značilni vzorec
za določen tip strojev, ali pa iz povprečne vrednosti meritev
večjega števila strojev;
5. zajamčena raven zvočne moči je tista zvočna moč,
ki je vrednotena na način iz priloge 3 tega pravilnika in
vključuje negotovost zaradi sprememb v proizvodnji in merilnih postopkih, za katero proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji jamči, da na podlagi
meritev z uporabljenimi tehničnimi instrumenti iz tehnične
dokumentacije ni presežena;
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6. priglašeni organ je organ, ki je vključen v postopke
ugotavljanja skladnosti po določbah tega pravilnika.
II. OBVEZNOSTI PROIZVAJALCA
5. člen
(1) Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik
v Republiki Sloveniji mora pred dajanjem strojev v promet ali
v uporabo zagotoviti, da:
– stroji izpolnjujejo zahteve tega pravilnika glede emisije hrupa v okolje,
– so opravljeni postopki ugotavljanja skladnosti,
– so stroji označeni z oznako CE o skladnosti in zajamčeno ravnjo zvočne moči ter opremljeni z ES izjavo o skladnosti.
(2) Če proizvajalec, ki je tuja pravna oseba, nima pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji, mora izpolnjevanje zahtev tega pravilnika zagotoviti oseba, ki daje stroje v
promet ali jih uporablja.
III. ES IZJAVA O SKLADNOSTI IN OZNAKA CE
O SKLADNOSTI
6. člen
Za stroje, ki so označeni z vidno in trajno oznako CE o
skladnosti in zajamčeno ravnjo zvočne moči ter opremljeni z
ES izjavo o skladnosti, se domneva, da so v skladu z zahtevami tega pravilnika.
7. člen
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji mora za vse izdelane stroje izdati ES izjavo o
skladnosti, s katero potrjuje, da je stroj v skladu z zahtevami
tega pravilnika.
(2) ES izjava o skladnosti mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji,
– ime in naslov osebe, ki hrani tehnično dokumentacijo,
– opis stroja,
– postopek za ugotavljanje skladnosti, ki je bil upoštevan, in ime in naslov priglašenega organa, če je bil ta vključen v postopek,
– izmerjeno raven zvočne moči na stroju, ki je značilen
za ta tip,
– zajamčeno raven zvočne moči za ta stroj,
– sklicevanje na ta pravilnik,
– izjavo, da je stroj skladen z zahtevami tega pravilnika,
– kjer je treba, izjavo o skladnosti in sklice na druge
uporabljene predpise,
– kraj in datum izjave,
– podrobnosti o podpisniku, pooblaščenem za podpis
pravno obvezujoče izjave za proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji.
(3) ES izjava o skladnosti mora biti v slovenskem jeziku.
Če je izdal ES izjavo o skladnosti tuji proizvajalec, mora biti
prevedena v slovenski jezik.
(4) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji mora primerek ES izjave o skladnosti hraniti
še 10 let od dneva, ko je bil proizveden zadnji stroj.
(5) ES izjava o skladnosti tujega proizvajalca je veljavna, če je bila izdana v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki
zavezujejo Republiko Slovenijo.
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(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa lahko
minister, pristojen za okolje, prizna veljavnost ES izjave o
skladnosti tujega proizvajalca na predlog njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji z odločbo, če so
izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti.
8. člen
(1) Stroji, ki so dani v promet ali v uporabo, in za katere
veljajo določbe tega pravilnika, morajo biti opremljeni z oznako CE o skladnosti. Oznaka je sestavljena iz začetnic
»CE«, njena oblika pa je določena v prilogi 4 tega pravilnika.
(2) Poleg oznake CE o skladnosti mora biti stroj opremljen tudi z oznako o zajamčeni ravni zvočne moči. Oblika in
velikost oznake o zajamčeni ravni zvočne moči je določena v
prilogi 4 tega pravilnika.
(3) Oznaka CE o skladnosti in oznaka o zajamčeni ravni
zvočne moči morata biti čitljivi, neizbrisni in nameščeni na
vsakem stroju na vidnem mestu.
(4) Nameščanje oznak ali napisov, ki so glede na pomen in obliko oznake CE o skladnosti in oznake o zajamčeni
ravni zvočne moči zavajajoči, ni dovoljeno. Na stroje se
lahko namesti oznako ali napis le pod pogojem, da se vidljivost in čitljivost oznake CE o skladnosti in oznake o zajamčeni ravni zvočne moči ne zmanjšata.
(5) Če veljajo za posamezne stroje tudi zahteve drugih
predpisov, ki določajo označevanje z oznako CE o skladnosti, mora označevanje pokazati, da so stroji skladni tudi z
zahtevami teh predpisov.
IV. MERJENJE EMISIJ HRUPA
9. člen
(1) Za vrednotenje ravni zvočne moči v postopku ugotavljanja skladnosti strojev z zahtevami tega pravilnika se
uporabljajo standardi iz priloge 2, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(2) V delu A priloge 3 tega pravilnika so za vsak posamezni tip stroja določeni osnovni standardi za merjenje emisij hrupa in splošna dopolnila k tem standardom glede merjenja ravni zvočnega tlaka na merilni ploskvi, ki obdaja vir
hrupa, in glede izračunavanja ravni zvočne moči, ki jo oddaja vir hrupa.
(3) V delu B priloge 3 tega pravilnika so za vsak posamezni tip stroja določeni priporočeni osnovni standardi za
merjenje emisij hrupa, vključno z:
– napotkom k osnovnemu standardu za merjenje emisij hrupa iz dela A priloge 3 tega pravilnika,
– preskuševališčem,
– vrednostjo konstante K2A,
– obliko merilne površine,
– številom in položaji mikrofonov.
(4) V delu B priloge 3 tega pravilnika so za vsak posamezni tip stroja določeni tudi pogoji obratovanja stroja, vključno s:
– sklicevanjem na standard, če obstaja,
– zahtevami glede namestitve stroja,
– metodo izračuna ravni zvočne moči, če se izvaja več
preskusov pri različnih pogojih obratovanja.
(5) Pri preskušanju posameznih tipov stroja je treba
izbrati enega od osnovnih standardov za emisijo hrupa iz
dela A priloge 3 tega pravilnika in uporabiti pogoje obratovanja, določene za ta stroj v delu B priloge 3 tega pravilnika.
(6) V primeru spora se upošteva priporočene osnovne
standarde skupaj s pogoji obratovanja stroja iz dela B priloge 3 tega pravilnika.
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V. ZAJAMČENA RAVEN ZVOČNE MOČI
10. člen
Zajamčena raven zvočne moči ne sme presegati dovoljene ravni zvočne moči iz dela C priloge 3 tega pravilnika za
naslednje stroje:
– gradbena dvigala za transport blaga, ki imajo pogon
na motor z notranjim zgorevanjem iz 3. točke priloge 1 tega
pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 4. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za kompaktiranje, kot so vibracijski ali nevibracijski valjarji, vibracijske plošče in vibracijski bati iz
8. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa
mora biti izmerjena na način iz 9. točke dela B priloge 3
tega pravilnika,
– kompresorje z močjo, manjšo od 350 kW, iz 9. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti
izmerjena na način iz 10. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– ročno – upravljane lomilce in krampe za beton iz
10. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa
mora biti izmerjena na način iz 11. točke dela B priloge 3
tega pravilnika,
– gradbene vitle, ki imajo pogon z motorji z notranjim
zgorevanjem, iz 12. točke priloge 1 tega pravilnika, raven
zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 13. točke
dela B priloge 3 tega pravilnika,
– buldožerje z močjo, manjšo od 500 kW, iz 16. točke
priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti
izmerjena na način iz 17. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– prekucnike z močjo, manjšo od 500 kW, iz 18. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti
izmerjena na način iz 19. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– bagre, hidravlične ali univerzalne z močjo, manjšo od
500 kW, iz 20. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne
moči pa mora biti izmerjena na način iz 21. točke dela B
priloge 3 tega pravilnika,
– bagre – nakladalnike z močjo, manjšo od 500 kW, iz
21. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa
mora biti izmerjena na način iz 22. točke dela B priloge 3
tega pravilnika,
– ravnalnike – grederje z močjo, manjšo od 500 kW, iz
23. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa
mora biti izmerjena na način iz 24. točke dela B priloge 3
tega pravilnika,
– hidravlične agregate iz 29. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz
30. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– kompaktorje za odpadke na odlagališčih, nakladalni
tip z žlico z močjo manjšo od 500 kW iz 31. točke priloge 1
tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 32. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– vrtne kosilnice iz 32. točke priloge 1 tega pravilnika,
raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz
33. točke dela B priloge 3 tega pravilnika, pri čemer se med
vrtne kosilnice ne štejejo kmetijski in gozdarski stroji ter
večnamenski stroji, katerih glavni motorizirani sestavni del
ima moč, večjo od 20 kW,
– škarje za obrezovanje trat in njenih robov iz 33. točke
priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti na
način iz 34. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– viličarje z motorji z notranjim zgorevanjem iz 36. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti
izmerjena na način iz 37. točke dela B priloge 3 tega pravilnika, pri čemer se med viličarje z motorji z notranjim zgore-

Št.

106 / 6. 12. 2002 / Stran 12389

vanjem ne štejejo stroji, ki so kot viličarji določeni v drugi
alinei 36. točke priloge 1 tega pravilnika, če njihova zmogljivost ne presega 10 t,
– nakladalnike z močjo, manjšo od 500 kW, iz 37.
točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora
biti izmerjena na način iz 38. točke dela B priloge 3 tega
pravilnika,
– premične žerjave iz 38. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 39.
točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– motorne okopalnike – motokultivatorje z močjo, manjšo od 3 kW, iz 40. točke priloge 1 tega pravilnika, raven
zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 41. točke
dela B priloge 3 tega pravilnika,
– finišerje za ceste iz 41. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 42.
točke dela B priloge 3 tega pravilnika, pri čemer se za
finišerje za ceste ne štejejo finišerji, opremljeni z napravo za
teptanje,
– električne generatorje z močjo, manjšo od 400 kW,
iz 45. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa
mora biti izmerjena na način iz 46. točke dela B priloge 3
tega pravilnika,
– stolpne žerjave iz 63. točke priloge 1 tega pravilnika,
raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 54.
točke dela B priloge 3 tega pravilnika, in
– varilne generatorje iz 57. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz
58. točke dela B priloge 3 tega pravilnika.
11. člen
Oznako o zajamčeni ravni zvočne moči je treba ne
glede na raven zvočne moči namestiti na naslednje stroje:
– višinsko dostopne dvižne delovne ploščadi z motorji
z notranjim zgorevanjem iz 1. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 2.
točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– rezalnike grmičevja iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 3.
točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– gradbena dvigala za transport blaga z električnim
motorjem iz 3. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne
moči pa mora biti izmerjena na način iz 4. točke dela B
priloge 3 tega pravilnika,
– tračne žage za gradbišča iz 4. točke priloge 1 tega
pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 5. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– namizne krožne žage za gradbišče – cirkularke iz 5.
točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora
biti izmerjena na način iz 6. točke dela B priloge 3 tega
pravilnika,
– verižne prenosne žage iz 6. točke priloge 1 tega
pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 7. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– kombinirana vozila za visokotlačno splakovanje in črpanje iz 7. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne
moči pa mora biti izmerjena na način iz 8. točke dela B
priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za kompaktiranje – kompaktorje, če so eksplozijski bati, iz 8. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne
moči pa mora biti izmerjena na način iz 9. točke dela B
priloge 3 tega pravilnika,
– mešalnike za beton ali malto iz 11. točke priloge 1
tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 12. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– gradbene vitle z električnim motorjem iz 12. točke
priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti
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izmerjena na način iz 13. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za transport in brizganje betona in malte iz
13. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa
mora biti izmerjena na način iz 14. točke dela B priloge 3
tega pravilnika,
– transportne trakove iz 14. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz
15. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– hladilno opremo na vozilih iz 15. točke priloge 1 tega
pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 16. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– vrtalno opremo iz 17. točke priloge 1 tega pravilnika,
raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz
18. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– opremo za polnjenje in praznjenje silosov ali cistern
na tovornjakih iz 19. točke priloge 1 tega pravilnika, raven
zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 20. točke
dela B priloge 3 tega pravilnika,
– kontejnerje za steklo, namenjeno recikliranju, iz
22. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa
mora biti izmerjena na način iz 23. točke dela B priloge 3
tega pravilnika,
– škarje za obrezovanje trave in škarje za obrezovanje
travnih robov iz 24. točke priloge 1 tega pravilnika, raven
zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 25. točke
dela B priloge 3 tega pravilnika,
– škarje za obrezovanje žive meje iz 25. točke priloge
1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena
na način iz 26. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– visokotlačne splakovalnike iz 26. točke priloge 1
tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 27. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje z visokotlačnim vodnim curkom iz 27. točke
priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti
izmerjena na način iz 28. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– hidravlična kladiva iz 28. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz
29. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za rezanje utorov v betonu in asfaltu iz
30. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa
mora biti izmerjena na način iz 31. točke dela B priloge 3
tega pravilnika,
– puhalnike listja iz 34. točke priloge 1 tega pravilnika,
raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz
35. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– zbiralnike listja iz 35. točke priloge 1 tega pravilnika,
raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz
36. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– viličarje z motorji z notranjim zgorevanjem in s protiutežjo iz 36. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne
moči pa mora biti izmerjena na način iz 37. točke dela B
priloge 3 tega pravilnika, pri čemer se štejejo za viličarje iz te
alinee samo stroji iz druge alinee 36. točke priloge 1 tega
pravilnika z nazivno zmogljivostjo, ki ne presega 10 t,
– premične kontejnerje za odpadke iz 39. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 40. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– finišerje za ceste, ki so opremljeni z napravo za teptanje, iz 41. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne
moči pa mora biti izmerjena na način iz 42. točke dela B
priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za zabijanje pilotov iz 42. točke priloge 1 tega
pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 43. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
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– stroje za polaganje cevi iz 43. točke priloge 1 tega
pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 44. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stezne goseničarje iz 44. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz
45. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– električne generatorje z močjo, večjo od 400 kW, iz
45. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa
mora biti izmerjena na način iz 46. točke dela B priloge 3
tega pravilnika,
– stroje za pometanje iz 46. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz
47. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– smetarska vozila iz 47. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz
48. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za rezkanje cestišča iz 48. točke priloge 1
tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 49. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za brazdanje – brane iz 49. točke priloge 1
tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 50. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– drobilnike in sekalnike iz 50. točke priloge 1 tega
pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 51. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za odstranjevanje snega z rotirajočim orodjem
na lasten pogon in brez priključkov iz 51. točke priloge 1
tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 52. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– vozila za črpanje iz 52. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz
53. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– rovokopače iz 54. točke priloge 1 tega pravilnika,
raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz
55. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– vozila za prevoz betona iz 55. točke priloge 1 tega
pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na
način iz 56. točke dela B priloge 3 tega pravilnika, in
– črpalke za vodo, ki se ne uporabljajo podvodno, iz
56. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa
mora biti izmerjena na način iz 57. točke dela B priloge 3
tega pravilnika.
VI. POSTOPKI UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI
12. člen
Preden so stroji iz 10. člena tega pravilnika dani v
promet ali v uporabo, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji zagotoviti ugotavljanje
skladnosti z zahtevami tega pravilnika po enem od naslednjih postopkov:
– proizvajalčev notranji nadzor proizvodnje,
– preverjanjem proizvoda, ki ga izvaja organ, pristojen
za ugotavljanje skladnosti,
– proizvajalčevo celovito zagotavljanje kakovosti proizvodnega procesa.
VII. PROIZVAJALČEV NOTRANJI NADZOR PROIZVODNJE
13. člen
(1) Proizvajalčev notranji nadzor proizvodnje je postopek, s katerim proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v
Republiki Sloveniji, ki izvaja obveznosti iz tega člena ter obveznosti iz 14. in 15. člena tega pravilnika, zagotavlja in
izjavlja, da določeni stroji izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.
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(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega notranjega nadzora proizvodnje, mora stroje označiti z vidno in trajno oznako CE o skladnosti in
oznako za zajamčeno raven zvočne moči ter sestaviti pisno
ES izjavo o skladnosti.
(3) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega notranjega nadzora proizvodnje, mora sestaviti tehnično dokumentacijo ter jo hraniti vsaj še
10 let po tem, ko je bil izdelan zadnji stroj. Hranjenje tehnične dokumentacije je lahko poverjeno drugi pravni osebi, ki
je registrirana za opravljanje te dejavnosti. V tem primeru
mora ES izjava o skladnosti vsebovati firmo in sedež te
osebe.
(4) Tehnična dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora omogočati presojo skladnosti stroja z zahtevami tega
pravilnika. Vsebovati mora naslednje podatke:
– ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji,
– opis stroja,
– znamko,
– trgovsko ime,
– tip, serijo in številke,
– tehnične podatke, ki so potrebni za identifikacijo stroja in vrednotenje emisije hrupa, vključno, če to ustreza, s
shematskimi risbami, opisi in pojasnili, potrebnimi za njihovo
razumevanje,
– sklicevanje na ta pravilnik,
– tehnično poročilo o meritvah hrupa, opravljenih v
skladu z določbami tega pravilnika,
– uporabljene tehnične instrumente ter rezultate vrednotenja nezanesljivosti zaradi odstopanja v proizvodnji in
njihova povezava z zajamčeno ravnjo zvočne moči.
(5) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po
postopku proizvajalčevega notranjega nadzora proizvodnje,
mora sprejeti vse potrebne ukrepe zato, da v proizvodnem
procesu zagotovi stalno skladnost proizvedenih strojev s
tehnično dokumentacijo iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena ter z zahtevami tega pravilnika.
14. člen
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega notranjega nadzora proizvodnje, mora priglašenemu organu za ugotavljanje skladnosti, ki ga
izbere sam, predložiti kopijo svoje tehnične dokumentacije,
preden da prvi kos opreme na trg ali v uporabo.
(2) Če obstajajo dvomi glede verodostojnosti tehnične
dokumentacije, priglašeni organ o tem obvesti proizvajalca
ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji in, če je treba, opravi ali naroči izpeljavo spremembe
tehnične dokumentacije, ali morebitne potrebne preskuse.
(3) Ko priglašeni organ izda poročilo, ki potrjuje, da je
tehnična dokumentacija v skladu z zahtevami tega pravilnika, lahko proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v
Republiki Sloveniji pritrdi na stroj oznako CE o skladnosti in
izda ES izjavo o skladnosti, za katero v celoti odgovarja.
15. člen
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega notranjega nadzora proizvodnje, mora vključiti priglašeni organ v proizvodno fazo v skladu z enim
od naslednjih postopkov, ki jih izbere proizvajalec ali njegov
pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji:
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a) priglašeni organ opravlja redne preglede z namenom
stalnega preverjanja skladnosti proizvedenih strojev s tehnično dokumentacijo in zahtevami tega pravilnika, pri čemer priglašeni organ preverja predvsem:
– pravilno in popolno označevanje strojev skladno z
določbami 8. člena tega pravilnika,
– izdajo ES izjave o skladnosti skladno z določbami
7. člena tega pravilnika,
– uporabljene tehnične instrumente in rezultate vrednotenja nezanesljivosti zaradi odstopanj v proizvodnji in
njihove povezave z zajamčeno ravnjo zvočne moči.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji mora omogočiti priglašenemu organu prost
pristop do vse notranje dokumentacije, ki spremlja te postopke, vključno z dejanskimi rezultati notranjih presoj in
korektivnih ukrepov, ki so bili sprejeti, če so bili potrebni.
Če dajejo ti pregledi nezadovoljive rezultate, priglašeni
organ opravi preskuse hrupa, ki se lahko po njegovi lastni
presoji poenostavijo ali pa se za posamezno vrsto strojev v
celoti izvedejo v skladu z določbami iz priloge 3 tega pravilnika;
b) priglašeni organ opravi preglede proizvodov občasno ali naroči, da se le-ti opravijo. Preskusiti mora ustrezen
vzorec končnega stroja, ki ga izbere priglašeni organ, ter
opraviti je treba ustrezne preskuse hrupa iz priloge 3 tega
pravilnika ali enakovredne preskuse z namenom preverjanja
skladnosti proizvoda z zahtevami iz tega pravilnika. Nadzor
izdelka mora vključevati naslednje:
– pravilno in popolno označevanje opreme skladno z
določbami 8. člena tega pravilnika,
– izdajo ES izjave o skladnosti skladno z določbami
7. člena tega pravilnika.
(3) Pogostost pregledov v obeh postopkih določi priglašeni organ glede na rezultate predhodnih vrednotenj in
potrebo po nadzoru korektivnih ukrepov. Priglašeni organ
lahko določi pogostost pregledov glede na letno proizvodnjo in splošno zanesljivost proizvajalca, da bo ohranjal zajamčene vrednosti. Pregled pa je treba opraviti vsaj enkrat
na tri leta.
(4) Če obstajajo dvomi glede verodostojnosti tehnične
dokumentacije ali skladnosti med proizvodnjo, priglašeni
organ obvesti proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji.
(5) Če pregledani stroji niso skladni z določbami tega
pravilnika, mora priglašeni organ o tem obvestiti ministrstvo,
pristojno za trg.
VIII. PREVERJANJE PROIZVODA, KI GA IZVAJA ORGAN,
PRISTOJEN ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
16. člen
(1) Preverjanje proizvoda, ki ga izvaja organ, pristojen
za ugotavljanje skladnosti, je postopek, s katerim proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji
zagotavlja in izjavlja, da stroj, za katerega je izdan certifikat o
skladnosti iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika,
izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku preverjanja proizvoda, ki ga izvaja organ, pristojen za
ugotavljanje skladnosti, mora opremo označiti z vidno in
trajno oznako CE o skladnosti in jo dopolniti s podatki iz
8. člena tega pravilnika, ter sestaviti pisno ES izjavo o skladnosti iz 7. člena tega pravilnika.
(3) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po po-
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stopku iz prvega odstavka tega člena, mora priglašenemu
organu, ki ga izbere sam, posredovati vlogo za ugotavljanje
skladnosti proizvoda.
(4) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– ime in naslov proizvajalca in, če vlogo posreduje
njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, še njegovo ime in naslov,
– pisno izjavo, da ista vloga ni bila vložena pri drugem
priglašenem organu,
– tehnično dokumentacijo z naslednjimi podatki: opis
stroja, trgovsko ime, tip, serija in številke, podatki, ki so
potrebni za identifikacijo stroja in vrednotenje emisije hrupa,
vključno, če to ustreza, s shematskimi risbami, opisi in pojasnili, potrebnimi za njihovo razumevanje, ter sklicevanje na
ta pravilnik.
(5) Priglašeni organ mora:
– proučiti, ali je bil stroj izdelan v skladu s tehnično
dokumentacijo,
– dogovoriti s prosilcem, kje bodo opravljeni preskusi
hrupa v skladu s tem pravilnikom,
– opraviti ali naročiti, da se opravijo potrebni preskusi
hrupa v skladu s tem pravilnikom.
(6) Kadar stroj izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika,
mora priglašeni organ prosilcu izdati certifikat o skladnosti iz
priloge 5 tega pravilnika.
(7) Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o skladnosti, mora navesti podrobne razloge za njegovo zavrnitev.
(8) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku iz prvega odstavka tega člena, mora hraniti kopije
certifikata o skladnosti skupaj s tehnično dokumentacijo še
10 let od datuma, ko je bil stroj dan na trg.
IX. PROIZVAJALČEVO CELOVITO ZAGOTAVLJANJE
KAKOVOSTI PROIZVODNEGA PROCESA
17. člen
(1) Proizvajalčevo celovito zagotavljanje kakovosti proizvodnega procesa je postopek, s katerim proizvajalec zagotavlja in izjavlja, da določeni stroj izpolnjuje zahteve iz tega
pravilnika.
(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti
proizvodnega procesa, mora stroj označiti z vidno in trajno
oznako CE o skladnosti in jo dopolniti s podatki iz 8. člena
tega pravilnika, ter sestaviti pisno ES izjavo o skladnosti iz 7.
člena tega pravilnika
(3) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po
postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, mora delovati po odobrenem sistemu zagotavljanja kakovosti v fazi načrtovanja, proizvodnje
ter končne kontrole in preskušanja izdelka in mora biti nadzorovan, kot je določeno v četrtem odstavku tega člena.
(4) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po
postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, mora posredovati vlogo za presojo svojega sistema zagotavljanja kakovosti priglašenem organu, ki ga sam izbere.
(5) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vse
ustrezne informacije za predvideno vrsto izdelka, vključno s
tehnično dokumentacijo vse opreme, ki je že v fazi načrtovanja ali proizvodnje, predvsem pa naslednje podatke:
– ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji,
– opis stroja,
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– znamko,
– trgovsko ime,
– tip, serijo in številke,
– tehnične podatke, ki so potrebni za identifikacijo stroja in vrednotenje emisije hrupa, vključno, če to ustreza, s
shematskimi risbami, opisi in pojasnili, potrebnimi za njihovo
razumevanje,
– sklicevanje na ta pravilnik,
– tehnično poročilo o meritvah hrupa, opravljenih v
skladu z določbami tega pravilnika,
– opis uporabljenih tehničnih instrumentov ter rezultate
vrednotenja nezanesljivosti zaradi odstopanj v proizvodnji in
njihovo povezavo z zajamčeno ravnijo zvočne moči,
– kopijo ES izjave o skladnosti in
– dokumentacijo v zvezi s sistemom zagotavljanja kakovosti.
(6) Sistem zagotavljanja kakovosti mora zagotoviti skladnost izdelka z zahtevami iz tega pravilnika, ki veljajo zanj.
(7) Vse osnove, zahteve in predpisi, ki jih sprejme
proizvajalec, se morajo sistematično in urejeno dokumentirati v obliki pisnih strategij, postopkov in navodil. Sistem
zagotavljanja kakovosti mora dopuščati splošno razumevanje strategij in postopkov kakovosti, kot so programi, načrti,
priročniki in dokumentacija za zagotavljanje kakovosti.
(8) Dokumentacija sistema zagotavljanja kakovosti mora vsebovati predvsem opis:
– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pooblastil vodstva glede na kakovost v fazi načrtovanja in v proizvodnji,
– tehnične dokumentacije, ki se jih sestavi za vsak
proizvod in vsebujejo vse podatke iz petega odstavka tega
člena,
– metod, postopkov in sistematičnih ukrepanj pri nadzoru in preverjanju proizvoda v fazi načrtovanja, ki se nanaša
na zajeto vrsto strojev,
– ustreznih uporabljenih metod, procesov in sistematičnih ukrepanj za proizvodnjo in nadzor kakovosti in zagotavljanje kakovosti,
– pregledov in preskusov, ki se bodo opravljali pred,
med in po proizvodnji ter pogostost, s katero se bodo opravljali,
– dokumentacije o kakovosti kot poročila o preverjanju
in podatke o preskusu, podatkov o kalibraciji, poročil o
usposobljenosti določenega osebja itd.
– načinov za spremljanje doseganja zahtevane kakovosti proizvoda v fazi načrtovanja in v proizvodnji ter učinkovitega delovanja sistema zagotavljanja kakovosti.
18. člen
(1) Priglašeni organ mora ovrednotiti sistem zagotavljanja kakovosti iz prejšnjega člena, da določi, ali proizvajalec
izpolnjuje zahteve petega in šestega odstavka prejšnjega
člena. Predpostavlja se, da je zagotovljena skladnost z zahtevami v zvezi s sistemom zagotavljanja kakovosti, če proizvajalec izpolnjuje pogoje iz standarda z oznako SIST EN ISO
9001.
(2) Skupina za presojanje mora imeti vsaj enega člana,
ki ima izkušnje kot ocenjevalec v tehnologiji take opreme.
Postopek presoje mora vključevati obisk proizvajalčevih prostorov.
(3) O svojem sklepu mora priglašeni organ obvestiti
proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati zaključek pregleda in
utemeljen sklep o presoji.
19. člen
(1) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po
postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovo-
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sti proizvodnega procesa, mora izpolnjevati obveznosti, ki
izhajajo iz odobrenega sistema zagotavljanja kakovosti, in ga
vzdrževati na ustrezen in učinkovit način.
(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v
Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po
postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, mora obveščati priglašeni organ, ki je odobril njegov sistem zagotavljanja kakovosti, o
vseh nameravanih posodobitvah sistema zagotavljanja kakovosti.
(3) Priglašeni organ mora ovrednotiti predlagane spremembe in odločiti, ali bo spremenjeni sistem zagotavljanja
kakovosti še vedno izpolnjeval zahteve iz šestega in sedmega odstavka 17. člena tega pravilnika, ali pa je potrebno
njegovo ponovno presojanje.
(4) O svojem sklepu mora priglašeni organ obvestiti
proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati zaključke pregleda
in utemeljen sklep o presoji.
20. člen
(1) Namen nadzora, ki ga izvaja priglašeni organ, je
prepričati se, da proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje
skladnosti po postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, primerno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema zagotavljanja kakovosti.
(2) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti
po postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, mora priglašenemu organu
za namen preverjanja dovoliti vstop na kraj načrtovanja,
proizvodnje, kontrole in preskušanja in skladiščenja ter mu
mora priskrbeti vse potrebne podatke, zlasti:
– dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti,
– dokumentacijo o kakovosti, ki jo predvideva sistem
zagotavljanja kakovosti v razvojni fazi, kot so rezultati analiz, izračunov, preskusov itd.,
– dokumentacijo o kakovosti, ki jo predvideva sistem
zagotavljanja kakovosti v proizvodni fazi, kot so poročila o
preverjanju in podatki o preskusu, podatki o kalibraciji,
poročila o usposobljenosti osebja itd.
(3) Priglašeni organ redno opravlja presoje in s tem
zagotavlja, da proizvajalec ohranja in uporablja sistem zagotavljanja kakovosti, in mora proizvajalcu posredovati poročilo o presoji.
(4) Priglašeni organ lahko nenapovedano obišče proizvajalca. Med temi obiski lahko opravi preskuse ali naroči
njihovo izvedbo, da bi tako preveril, če je treba, pravilno
delovanje sistema zagotavljanja kakovosti. Priglašeni organ mora proizvajalcu posredovati poročilo o obisku in
poročilo o preskusu, če je bil le-ta opravljen.
(5) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti
po postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, mora vsaj še 10 let po
izdelavi zadnjega stroja hraniti:
– dokumentacijo iz petega odstavka 17. člena tega
pravilnika,
– posodobitev iz drugega odstavka prejšnjega člena,
– sklepe in poročila priglašenega organa iz četrtega
odstavka prejšnjega člena in iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(6) Vsak priglašeni organ mora dati drugim priglašenim organom ustrezne informacije v zvezi z izdanimi in
preklicanimi odobritvami sistema zagotavljanja kakovosti.
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X. POSTOPEK PROIZVAJALČEVEGA SAMOSTOJNEGA
NOTRANJEGA NADZORA PROIZVODNJE
21. člen
(1) Preden so stroji iz 11. člena tega pravilnika dani v
promet ali v uporabo, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji zagotoviti ugotavljanje
skladnosti z zahtevami tega pravilnika po postopku proizvajalčevega samostojnega notranjega nadzora proizvodnje.
(2) S postopkom samostojnega notranjega nadzora proizvodnje proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji zagotavlja in izjavlja, da določeni stroji izpolnjujejo zahteve tega pravilnika. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji mora stroje označiti
z vidno in trajno oznako CE o skladnosti in oznako za zajamčeno raven zvočne moči, sestaviti pisno ES izjavo o skladnosti ter izdelati tehnično dokumentacijo.
(3) Tehnična dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora omogočati ugotavljanje skladnosti opreme z zahtevami
tega pravilnika. Vsebovati mora naslednje podatke:
– ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji,
– opis opreme,
– znamko,
– trgovsko ime,
– tip, serijo in številke,
– tehnične podatke, ki so potrebni za identifikacijo
opreme in vrednotenje emisije hrupa, vključno, če to ustreza, s shematskimi risbami, opisi in pojasnili, potrebnimi za
njihovo razumevanje,
– sklicevanje na ta pravilnik,
– tehnično poročilo o meritvah hrupa, opravljenih v
skladu z določbami tega pravilnika,
– uporabljene tehnične instrumente ter rezultate vrednotenja nezanesljivosti zaradi odstopanja v proizvodnji in
njihova povezava z zajamčeno ravnjo zvočne moči.
(4) Tehnično dokumentacijo iz prejšnjega odstavka je
treba hraniti vsaj še 10 let po tem, ko je bil izdelan zadnji
stroj. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji lahko hranjenje tehnične dokumentacije poveri drugi pravni osebi, ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti. V tem primeru mora ES izjava o skladnosti vsebovati
firmo in sedež te osebe.
(5) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po
postopku proizvajalčevega samostojnega notranjega nadzora proizvodnje, mora sprejeti vse potrebne ukrepe zato, da v
proizvodnem procesu zagotovi stalno skladnost proizvedenih strojev s tehnično dokumentacijo ter z zahtevami tega
pravilnika.
XI. POSREDOVANJE INFORMACIJ IN MERILA
ZA PRIGLAŠENI ORGAN
22. člen
Vse informacije, ki se uporabljajo med postopki ugotavljanja skladnosti glede vrste strojev, predvsem pa tehnično dokumentacijo, ki je določena v tretjem odstavku prejšnjega člena, v četrtem odstavku 13. člena, v četrtem odstavku 16. člena in v petem in osmem odstavku 17. člena
tega pravilnika, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni
zastopnik v Republiki Sloveniji posredovati ministrstvu, pristojnemu za okolje, če ta tako zahteva.
23. člen
(1) Priglašeni organ, ki je vključen v postopke ugotavljanja skladnosti po določbah tega pravilnika, sme izvajati
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naloge ugotavljanja skladnosti le na podlagi odločbe, izdane
v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode
in ugotavljanje skladnosti.
(2) Priglašeni organ se v skladu z zakonom, ki ureja
tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti
priglasi Komisiji EU in državam članicam EU. V priglasitvi se
navedejo tudi postopki ugotavljanja skladnosti in druge posebne naloge, za katere je priglašeni organ pooblaščen, in
identifikacijska številka, ki jo je priglašenemu organu dodelila Komisija EU.
24. člen
(1) Odločba iz prvega odstavka prejšnjega člena se
lahko izda priglašenemu organu le, če izpolnjuje naslednja
najmanjša merila:
a) priglašeni organ, njegov direktor in odgovorno strokovno osebje, ki opravlja postopke preverjanja, ne sme biti
niti projektant, konstruktor, dobavitelj ali monter opreme niti
pooblaščeni zastopnik katerekoli od teh strank. Pri razvoju,
konstruiranju, trženju ali vzdrževanju te opreme ne smejo biti
vključeni niti neposredno niti kot pooblaščeni zastopniki,
prav tako ne smejo zastopati strank, ki se ukvarjajo s temi
dejavnostmi. To pa ne izključuje možnosti izmenjave tehničnih informacij med proizvajalcem in priglašenim organom;
b) priglašeni organ in njegovo osebje morajo opraviti
presoje in ugotavljanje skladnosti z najvišjo stopnjo strokovne neoporečnosti in tehničnega znanja;
c) priglašeni organ mora imeti ustrezno strokovno usposobljeno osebje ter potrebno tehnično opremo, da lahko
strokovno opravlja tehnične in administrativne naloge, ki so
v zvezi z inšpekcijskim nadzorom; imeti mora tudi dostop do
opreme, potrebne za specialno preverjanje;
d) strokovno osebje, ki je odgovorno za pregled, mora:
– biti primerno tehnično in strokovno usposobljeno,
– imeti znanje o zahtevah za presojo tehnične dokumentacije,
– imeti znanje o zahtevah za preskuse, ki jih opravlja,
ter ustrezne praktične izkušnje s takimi preskusi,
– biti sposobno sestavljati certifikate, zapise in poročila, ki so potrebni za overitev opravljenih preskusov;
e) zagotovljeno mora biti, da je osebje za preverjanje
nepristransko. Ne sme se jih nagrajevati po številu opravljenih preskusov ali rezultatih teh preskusov;
f) priglašeni organ mora imeti zavarovano svojo odgovornost;
g) osebje priglašenega organa mora varovati poslovno
tajnost vseh podatkov, do katerih je prišlo med opravljanjem
preskusov (razen do pristojnih upravnih državnih organov)
po tem pravilniku.
(2) Izpolnjevanje meril iz prejšnjega odstavka se preverja po postopku iz predpisa, ki ureja način določanja organov
za ugotavljanje skladnosti.
(3) Če priglašeni organ ne izpolnjuje več meril iz prvega
odstavka tega člena, se odločba razveljavi v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje
skladnosti.
(4) O razveljavitvi odločbe se mora takoj obvestiti Komisijo EU in države članice EU.
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v uporabo, posredovati ministrstvu, pristojnemu za okolje,
kopijo ES izjave o skladnosti.
(2) Ministrstvo, pristojno za okolje, objavi vsako leto v
Uradnem listu Republike Slovenije za tipe strojev, za katere
je prejelo v preteklem letu ES izjavo o skladnosti, naslednje
podatke:
– neto vgrajeno moč ali druge podatke glede emisije
hrupa,
– izmerjeno raven zvočne moči,
– zajamčeno raven zvočne moči,
– opis stroja,
– ime proizvajalca,
– številka modela ali ime stroja.
(3) Ministrstvo, pristojno za okolje, posreduje ES izjave
o skladnosti iz prvega odstavka tega člena Komisiji EU.
26. člen
Zahteve, ki izhajajo iz tega pravilnika, ne preprečujejo,
da se s predpisi s področja varstva okolja, ohranjanja narave
ali varstva pri delu določijo:
– ukrepi, ki na poseben način urejajo uporabo strojev
na občutljivih ali zavarovanih območjih, vključno s časovno
omejitvijo uporabe strojev,
– take zahteve, da so osebe, ki uporabljajo stroje,
zavarovane, pod pogojem, da to ne pomeni spremembe
strojev na način, ki ni določen v tem pravilniku.
XIII. NADZOR
27. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika na
trgu opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije, nadzor
nad določbami glede emisije hrupa pa Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
(2) Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da stroji, ki
so dani v promet ali v uporabo, niso v skladu z določbami
tega pravilnika, mora dobavitelj poskrbeti za to, da se neskladnosti odpravijo, tako da bodo stroji izpolnjevali zahteve
tega pravilnika.
(3) Če so presežene dovoljene ravni zvočne moči iz
9. člena tega pravilnika ali če se neskladnosti kljub ukrepom iz prejšnjega odstavka nadaljujejo, mora pristojni inšpektor za neskladne proizvode omejiti promet ali uporabo, prepovedati dajanje v promet ali uporabo ali odrediti
umik iz prometa.
(4) Informacije o ukrepih inšpekcijskega nadzora morajo biti takoj posredovane ministrstvu, pristojnemu za trg.
XIV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

XII. POSREDOVANJE ES IZJAVE O SKLADNOSTI
IN DRUGI PREDPISI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA

28. člen
(1) Določbe tretje alinee prvega odstavka 5. člena,
8. člena, drugega in tretjega odstavka 24. člena ter tretjega
odstavka 25. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z
dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
(2) Do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se
namesto izraza »priglašeni organ« v tem pravilniku uporablja
izraz »organ za ugotavljanje skladnosti«.

25. člen
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji mora za vsak tip stroja, ki je dan v promet ali

29. člen
(1) Določbe 2. člena, 3. člena, prve in druge alinee
prvega odstavka 5. člena, 7., 10., 11. in 12. člena, prvega
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odstavka 23. člena, drugega in tretjega odstavka 24. člena,
prvega in drugega odstavka 25. člena in 27. člena tega
pravilnika se glede dajanja strojev v promet ali v uporabo
začnejo uporabljati 30. junija 2004.
(2) Določbe tega pravilnika se za stroje, ki jih bodo
dobavitelji imeli na zalogi 30. junija 2004, ter za stroje, ki so
jih ali jih bodo kot uvozniki naročili pri tujem dobavitelju
oziroma so jih ali jih bodo naročili pri domačem proizvajalcu
ter jih plačali do 30. junija 2004, začnejo uporabljati
30. septembra 2004.
30. člen
(1) Če eden ali več drugih predpisov iz petega odstavka 8. člena tega pravilnika dovoljuje proizvajalcu stroja v
prehodnem obdobju teh predpisov prosto izbiro glede označevanja stroja, pomeni oznaka CE o skladnosti na stroju, da
je stroj skladen z zahtevami tega pravilnika.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti podatki
o izdaji in veljavnosti predpisov iz petega odstavka 8. člena
tega pravilnika razvidni iz tehnične dokumentacije ali navodila, ki spremljajo tak stroj.
31. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-08-12/2002
Ljubljana, dne 25. novembra 2002.

Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
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PRILOGA 1
Določitev strojev
1. Višinsko dostopne dvižne delovne ploščadi z motorjem z notranjim zgorevanjem
so stroji, ki jih sestavljajo delovna ploščad, struktura za podaljšanje in vozni podstavek. Delovna
ploščad je ograjena ploščad ali kletka, ki jo je skupaj z bremenom mogoče premikati do
zahtevanega delovnega položaja. Struktura za podaljšanje je povezana s podstavkom in podpira
delovno ploščad ter obenem omogoča premikanje delovne ploščadi do zahtevanega položaja.
2. Rezalnik grmičevja
je ročna prenosna enota, ki jo poganja motor z notranjim zgorevanjem. Opremljena je z rotirajočim
kovinskim ali plastičnim rezilom in je namenjena rezanju plevela, grmičevja, majhnih dreves in
podobnega rastlinja. Rezilni pripomoček deluje v ravnini, ki je približno vzporedna s tlemi.
3. Gradbeno dvigalo za transport blaga
je začasno nameščeno gradbeno dvigalo, ki ga poganja elektrika, namenjeno osebam, ki so
pooblaščene za dostop na gradbišča, za oskrbovanje:
(a) pristajalnih nivojev s ploščadjo:
- projektirano samo za transport blaga, ki dovoljuje dostop osebam med nakladanjem ali
razkladanjem,
- ki dovoljuje dostop in gibanje pooblaščenim osebam v času montaže, demontaže in
vzdrževanja,
- ki je vodena,
- ki se premika vertikalno ali vzdolž poti znotraj največ 15o glede na vertikalo,
- ki jo podpira ali nosi: žična mreža, veriga, vijačno vreteno in matica; nazobčana palica
(tračnica) in zobato kolo, hidravlično dvigalo (posredno ali neposredno) ali mehanizem za
povezavo, ki se podaljšuje,
- kjer drogovi lahko potrebujejo podporo ločene strukture ali pa tudi ne,
(b) višjega pristajališča ali delovne površine, ki sega do konca vodila (npr. strehe) in ima napravo
za nošenje tovora:
- projektirano samo za transport blaga,
- projektirano tako, da nanjo zaradi nakladanja ali razkladanja, vzdrževanja, montaže in
demontaže ni potrebno stopati,
- kamor je osebam dostop vedno prepovedan,
- ki je vodena,
- ki je projektirana za gibanje pod kotom vsaj 30o glede na vertikalo, vendar se lahko
uporablja pri kateremkoli kotu,
- ki jo nosi jeklena žična mreža in sistem s pozitivnim pogonom,
- ki je upravljana po principu konstantnega tlaka,
- ki ne koristi kakršnekoli protiuteži,
- ki ima največjo nazivno obremenitev 300 kg,
- ki ima največjo hitrost 1 m/s in
- kjer menjalniki hitrosti zahtevajo podporo ločenih struktur.
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4. Tračna žaga za gradbišča
je ročno oskrbovan stroj, s težo manj kot 200 kg, opremljen z enim samim rezilom v obliki
kontinuiranega pogonskega jermena, nameščenega med dvema ali več škripci.
5. Namizna krožna žaga za gradbišča - cirkularka
je ročno voden stroj, s težo manj kot 200 kg, opremljen z enim samim krožnim rezilom (drugačnim
kot zarezovalna žaga), s premerom 350 mm ali več, oziroma z največjim premerom do 500 mm, ki
je med običajnim delovanjem rezanja pritrjen, in horizontalno mizo, ki je med obratovanjem v
celoti ali deloma pritrjena. Rezilo žage je nameščeno na horizontalnem vretenu brez nagiba, položaj
katerega ostane med obratovanjem nespremenjen. Stroj ima lahko eno od naslednjih lastnosti:
- možnost dviganja ali spuščanja rezila žage skozi delovno mizo,
- okvir stroja pod mizo je lahko odprt ali zaprt,
- žaga je lahko opremljena z dodatno, ročno upravljano premično mizo, ki se ne nahaja poleg rezila
žage.
6. Verižna prenosna žaga
je stroj na električni pogon, namenjen rezanju lesa z verigo žage. Sestoji se iz integrirane
kompaktne enote z ročaji, pogonskega vira in priključka za rezanje, in je konstruiran za držanje z
obema rokama.
7. Kombinirano vozilo za visokotlačno splakovanje in črpanje
je vozilo, ki lahko deluje kot visokotlačni splakovalnik ali kot vozilo za črpanje, v skladu
s 26. točko (visokotlačni splakovalnik) in 52. točko te priloge (vozilo za črpanje).
8. Stroj za kompaktiranje
je stroj, ki stiska material (npr. skalne polnitve, zemeljske ali asfaltne površine) z valjanjem,
teptanjem ali vibriranjem delovnega orodja. Stroj za kompaktiranje ima lahko lastni pogon, je
vlečen, upravljavec lahko hodi za njim ali pa je priključen na prevozno sredstvo. Stroji za
kompaktiranje se še nadalje delijo na:
- valjarje, na katerih se upravljavec vozi: stroji za kompaktiranje z lastnim pogonom, z enim ali več
kovinskimi valjastimi telesi (bobni) ali gumijastimi pnevmatikami; upravljavčev položaj je sestavni
del stroja,
- valjarje, za katerimi upravljavec hodi: stroji za kompaktiranje z lastnim pogonom, z enim ali več
kovinskimi valjastimi telesi (bobni) ali gumijastimi pnevmatikami, pri katerih so zmogljivosti za
obratovanje, kot so premikanje, krmiljenje, zaviranje in vibriranje, urejene na takšen način, da
mora stroj upravljati strežnik ali pa je daljinsko upravljan,
- vlečne valjarje: stroje za kompaktiranje z enim ali več kovinskimi valjastimi telesi (bobni) ali
gumijastimi pnevmatikami, ki nimajo svojega lastnega pogonskega sistema; položaj upravljavca se
nahaja na vlečni enoti,
- vibracijske plošče in vibracijske bate: stroji za kompaktiranje v glavnem z ravnimi osnovnimi
ploščami, ki so narejene za vibriranje. Upravlja jih strežnik ali pa so priključeni na vlečni stroj,
- eksplozijske bate: stroji za kompaktiranje v glavnem z ravnimi blazinami kot stiskalnim orodjem,
ki se premikajo pretežno v vertikalni smeri s pomočjo eksplozijskega tlaka. Stroj upravlja strežnik.
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9. Kompresor
je vsak stroj, ki se z izmenljivo opremo uporablja za komprimiranje zraka, plina ali pare na tlak, ki
je višji od vstopnega tlaka. Kompresor sestavljajo sam kompresor, osnovni pogonski motor in
katerakoli komponenta ali pomožna priprava, ki je potrebna za varno obratovanje kompresorja.
Izključene so naslednje kategorije strojev:
- ventilatorji; naprave, ki povzročajo cirkulacijo zraka pri absolutnem tlaku, ki ni večji od
110.000 Pa,
- vakuumske črpalke; naprave za črpanje zraka iz zaprtega prostora pri tlaku, nižjem od
atmosferskega tlaka,
- plinske turbine.
10. Ročno upravljani lomilec in kramp za beton
je stroj na katerikoli motorni pogon, ki se običajno uporablja za izvajanje del na gradbiščih.
11. Mešalnik za beton in malto
je stroj za pripravo betona ali malte, ne glede na postopek nakladanja, mešanja ali praznjenja. Lahko
obratuje izmenično ali neprekinjeno. Mešalniki betona na tovornjakih so vozila za prevoz betona iz
55. točke te priloge.
12. Gradbeni vitel
je stroj na motorni pogon oziroma začasno nameščena dvigalna naprava za dviganje, ki je
opremljena s sredstvi za dviganje in spuščanje obešenega tovora.
13. Stroj za transport in brizganje betona in malte
je stroj, ki črpa in brizga beton ali malto, z mešalnikom ali brez. Material, ki ga je treba
transportirati, se prenaša do danega mesta po ceveh, razdelilnih pripomočkih ali razdelilnih
žlebovih. Prenos se izvaja:
a) pri betonu mehansko, z batnimi ali rotacijskimi črpalkami,
b) pri malti mehansko, z batnimi, vijačnimi, cevnimi in rotacijskimi črpalkami ali pnevmatsko, s
kompresorjem, z ali brez zračne komore.
Ti stroji so lahko nameščeni na tovornjakih, prikolicah tovornjakov ali specialnih vozilih.
14. Transportni trak
je začasno nameščen stroj, primeren za transport materiala s pomočjo traka na električni pogon.
15. Hladilna oprema na vozilih
je hladilna enota na vozilih kategorije N2, N3, O3 in O4, kot jih določa odredba, ki ureja
homologacijo vozil. Hladilno enoto lahko poganja integralni del hladilne enote, ločeni del, ki je
priključen na karoserijo vozila, pogonski motor vozila ali neodvisni oziroma nadomestni pogonski
vir.
16. Buldožer
je stroj z lastnim pogonom na kolesih ali gosenicah. Uporablja potisno ali vlečno silo s pomočjo
nameščene opreme.
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17. Vrtalna oprema
je stroj, ki se uporablja za vrtanje lukenj na gradbiščih z:
-

udarnim vrtanjem,

-

rotacijskim vrtanjem,

-

rotacijsko udarnim vrtanjem.

Vrtalna oprema je med vrtanjem nepremična. Od enega delovišča do drugega se lahko premika s
svojim lastnim pogonom. Vrtalna oprema z lastnim pogonom je vrtalna oprema, ki je nameščena na
tovornjakih, na podvozjih s kolesi, traktorjih, gosenicah, saneh (vlečene z vitli). Kadar je vrtalna
oprema nameščena na tovornjakih, traktorjih in prikolicah ali na kolesih, se prevoz lahko opravlja
pri višji hitrosti in na javnih cestah.
18. Prekucnik
je stroj z lastnim pogonom na kolesih ali na gosenicah z odprto karoserijo. Prekucnik bodisi
transportira in zvrača bodisi raztresa material. Lahko je opremljen z integralno samonakladalno
opremo.
19. Oprema za polnjenje in praznjenje silosov ali cistern na tovornjakih
je pogonska priprava, priključena na silos ali avtocisterno, namenjena za polnjenje ali praznjenje
tekočin ali sipkega materiala s pomočjo črpalk ali podobne opreme.
20. Bager, hidravlični ali univerzalni
je stroj z lastnim pogonom na kolesih ali gosenicah z gornjo strukturo, ki se lahko obrača najmanj
za 360°, ki izkopava, vihti in zvrača material z delovanjem žlice, montirane na ročico in roko ali
teleskopsko ročico, pri čemer se podvozje ali vozni podstavek tekom ciklusa ne premika.
21. Bager - nakladalnik
je stroj z lastnim pogonom na kolesih ali gosenicah, ki ima glavno strukturno podporo projektirano
tako, da nosi hkrati spredaj nameščen mehanizem z nakladalne žlico kot tudi globinsko žlico
(motiko), nameščeno na zadnjem delu. Kadar se uporablja hrbtna motika, stroj navadno koplje pod
ravnjo tal, pri čemer se žlica pomika proti stroju. Hrbtna motika dviga, vihti in stresa material,
medtem ko stroj miruje. Kadar se uporablja kot nakladalnik, stroj naklada ali izkopava s pomočjo
gibanja stroja naprej ter dviga, prenaša in stresa material.
22. Kontejner za steklo, namenjeno recikliranju
je kontejner, ki se uporablja za zbiranje steklenic in je izdelan iz kakršnegakoli materiala.
Opremljen je vsaj z eno odprtino za odmetavanje steklenic in še z drugo za praznjenje kontejnerja.
23. Ravnalnik - greder
je stroj z lastnim pogonom na kolesih. Med sprednjo in zadnjo osjo koles ima montirano
prilagodljivo lopatico, ki običajno reže, odstranjuje in premika material z namenom izravnavanja.
24. Škarje za obrezovanje trave in travnih robov
je ročna prenosna enota z motorjem z notranjim zgorevanjem, opremljena s fleksibilnimi vrvicami,
nitkami ali podobnimi nekovinskimi fleksibilnimi rezilnimi elementi, kot so vrteča se rezila,
namenjena rezanju plevela, trave ali podobnega mehkega rastlinja. Rezilo naprave obratuje v
ravnini, ki je približno vzporedna (škarje za obrezovanje trave) ali navpična (škarje za obrezovanje
robov trave) glede na tla.
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25. Škarje za obrezovanje žive meje
je ročna naprava z vgrajenim pogonom, projektirana za obrezovanje žive meje in grmičevja tako, da
jo upravlja le ena oseba. Naprava deluje z enim ali več linearno izmenično delujočimi rezilnimi
noži.
26. Visokotlačni splakovalnik
je vozilo, ki je opremljeno z napravo za čiščenje odvodnih cestnih kanalov ali podobnih napeljav s
pomočjo vodnega curka z visokim pritiskom. Naprava je lahko nameščena na vozno podvozje
tovornjaka ali pa vgrajena na svoje lastno podvozje. Oprema je lahko pritrjena ali pa jo je mogoče
razstaviti kot v primeru nadomestnega karoserijskega sistema.
27. Stroj z visokotlačnim vodnim curkom
je stroj s šobami ali drugimi odprtinami za povečevanje hitrosti, ki omogočajo vodi - tudi z dodatki
- iztekanje v obliki prostega curka. Na splošno stroje z visokotlačnim vodnim curkom sestavljajo
pogon, generator tlaka, gumijaste cevi, razpršilne naprave, varnostni mehanizmi, regulatorji in
merilne naprave. Stroji z visokotlačnim vodnim curkom so lahko premični ali nepremični:
a) premični stroji z visokotlačnim vodnim curkom so stroji, ki se jih lahko prenaša, projektirani za
uporabo na različnih mestih in so v ta namen običajno opremljeni s svojim lastnim podvozjem
ali so nameščeni na vozilu. Vse potrebne priključne cevi so prožne in jih je možno odklopiti.
b) nepremični stroji z visokotlačnim vodnim curkom so projektirani za uporabo na enem mestu za
daljši čas, vendar jih je z ustrezno opremo možno premakniti na drugo mesto. Običajno so
nameščeni na saneh ali v okvirju, priključno cev pa se lahko odklopi.
28. Hidravlično kladivo
je stroj, ki uporablja hidravlično moč nosilnega stroja za pospeševanje bata (včasih s pomočjo
plina), ki potem udari orodje. Tlačni oziroma udarni val, povzročen s kinetičnim delovanjem, steče
skozi orodje v material, kar povzroči zlom materiala. Hidravlična kladiva potrebujejo za delovanje
oskrbo z oljem pod tlakom. Kompletna enota nosilec/kladivo je nadzorovana z upravljavcem, ki
običajno sedi v kabini nosilca.
29. Hidravlični agregat
je vsak stroj, ki se z izmenljivo opremo uporablja za stiskanje tekočin na tlak višji od vstopnega
tlaka. Sestoji se iz osnovnega pogonskega stroja, črpalke, z ali brez rezervoarja in pripomočkov
(npr. regulator, tlačni varnostni ventil).
30. Stroj za rezanje utorov v beton in asfalt
je premičen stroj namenjen, izdelovanju utorov v beton, asfalt in podobne cestne površine. Rezalno
orodje je rotirajoči disk, ki se vrti z veliko hitrostjo. Napredujoče gibanje stroja za rezanje utorov v
beton in asfalt je lahko:
-

ročno,

-

ročno z mehansko pomočjo,

-

z električnim pogonom.

31. Kompaktor za odpadke na odlagališčih, nakladalni tip z žlico
je stroj za teptanje z lastnim pogonom na kolesih, ki ima na sprednjem delu sklepno pritrjeno
nakladalno žlico in z jeklenimi kolesi (bobni). Prvenstveno so projektirani za stiskanje, premikanje,
izravnavanje in nalaganje zemlje, odpadkov ali sanitarnih (odpadnih) materialov.
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32. Vrtna kosilnica
je stroj za košenje trave z upravljavcem, ki hodi za njo ali se vozi na njej, ali pa stroj s priključkom
za košenje trave, pri katerem obratuje rezilna naprava v ravnini, približno vzporedni s tlemi. Za
določitev višine reza s pomočjo koles, zračne blazine ali podpornikov uporablja tla. Kot pogonski
vir uporablja motor ali elektromotor. Rezilne priprave so:
- togi rezilni elementi ali
- nekovinska vlaknasta nit ali prosto vrteče se nekovinsko rezilo, od katerega ima vsako več kot 10 J
kinetične energije; kinetična energija se določi z uporabo standarda SIST EN 786:1997 iz dela B te
priloge.
Vrtna kosilnica je tudi stroj za košenje trave z upravljavcem, ki hodi za njo ali se vozi na njej, ali
stroj s priključkom za košenje trave, pri katerem se rezilni pripomoček vrti okrog horizontalne osi,
da zagotavlja strižni učinek z nepremičnim rezilom ali nožem (cilindrična kosilnica).
33. Škarje za obrezovanje trat in njenih robov
je stroj na električni pogon, z upravljavcem, ki hodi za njim ali ga drži z rokami, z rezilnim
elementom iz nekovinske vlaknaste niti ali prosto vrtečimi se nekovinskimi rezili, od katerih ima
vsako manj kot 10 J kinetične energije, namenjen rezanju trave ali podobnega mehkega rastlinja.
Rezilni element deluje v ravnini, ki je približno vzporedna (škarje za obrezovanje trat) ali
pravokotna (škarje za obrezovanje robov trat) glede na tla. Kinetična energija se določi z uporabo
standarda SIST EN 786:1997 iz dela B te priloge.
34. Puhalnik listja
je stroj z motornim pogonom, primeren za odstranjevanje listja ali drugega materiala s trat, stez,
poti ter ulic, in sicer s pomočjo zračnega toka velike hitrosti. Lahko je prenosen (ročen) ali
neprenosen, vendar premičen.
35. Zbiralnik listja
je stroj z motornim pogonom, primeren za zbiranje listja ali drugega drobirja z uporabo sesalne
naprave, ki je sestavljena iz pogonskega vira, ki ustvarja vakuum znotraj stroja in sesalne šobe ter
posode za zbrani material. Lahko je prenosen (ročen) ali neprenosen, vendar premičen.
36. Viličar
je vozilo na kolesih, z motorjem z notranjim zgorevanjem, s protiutežjo in z opremo za dviganje
(drog, teleskopska roka ali členkasta roka). Viličarji so:
a) težki terenski viličarji (viličarji na kolesih s protiutežjo, prvenstveno namenjeni za obratovanje
na neobdelanem naravnem terenu in na motenih terenih, npr. gradbiščih),
b) drugi viličarji s protiutežjo, razen tistih, ki so posebej narejeni za premikanje kontejnerjev.
37. Nakladalnik
je stroj z lastnim pogonom na kolesih ali gosenicah, katerega sestavni del je spredaj nameščena
struktura, ki nosi žlico in sklepni sestav ojnice. Stroj izkopava ali naklada material z gibanjem stroja
naprej ter dviga, prenaša in razklada material.
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38. Premični žerjav
je žerjav s krakom in z lastnim pogonom, sposoben premikanja v natovorjenem ali nenatovorjenem
stanju. Za premikanje ne potrebuje začrtane vozne poti, njegova teža pa mu zagotavlja stabilnost.
Obratuje na pnevmatikah, gosenicah ali na druge načine. V ustaljenem položaju ga lahko podpirajo
prevese ali drugi pripomočki, ki povečajo njegovo stabilnost. Zgornja struktura premičnega žerjava
lahko omogoča vrtenje okoli osi za cel krog, omejeno vrtenje ali brez možnosti vrtenja. Običajno je
opremljen z enim ali več dvigali oziroma hidravličnimi valji za dviganje ali spuščanje kraka in
tovora. Premični žerjavi so opremljeni bodisi s teleskopskimi kraki, s členkastimi kraki, z
mrežastimi kraki bodisi s kombinacijo le-teh, projektiranih tako, da se jih da zlahka spuščati. Tovor,
ki je obešen na krak, se lahko upravlja s kavljem ali z drugimi priključki za posebne namene.
39. Premični kontejner za odpadke
je ustrezno projektiran kontejner s kolesi, namenjen za začasno shranjevanje odpadkov in opremljen
s pokrovom.
40. Motorni okopalnik - motokultivator
je stroj z lastnim pogonom, projektiran tako, da ga upravlja oseba, ki hodi;
a) z ali brez podpornih koles, tako da njegovi delovni elementi služijo kot motike (orodje za
okopavanje) in zagotavljajo pogon za gibanje naprej (motokultivator),
b) z enim ali več pogonskimi kolesi in opremljen z orodji za okopavanje (motorni okopalniki s
pogonskim kolesom).
41. Finišer za ceste
je premičen stroj za izgradnjo cest, ki se uporablja za nanos plasti gradbenega materiala, kot so npr.
bituminozna mešanica, beton in gramoz, na površino. Finišerji za ceste so lahko opremljeni z
močnimi teptalnimi napravami.
42. Oprema za zabijanje pilotov
je oprema za nameščanje in ruvanje pilotov, npr. udarna kladiva, vlečne naprave za ruvanje pilotov,
vibratorji ali statične potisne/vlečne naprave v sestavi strojev in delov, ki se uporabljajo za
nameščanje ali ruvanje pilotov, in vključuje tudi:
- opremo za zabijanje pilotov, ki jo sestavlja nosilni stroj (montiran na gosenicah, kolesih ali na
tračnicah, premičen priključek vodila, vodilo ali sistem za vodenje ali upravljanje),
- pripomočke npr. pokrove za pilote, zaščitne čelade, plošče, naslednike, priprave za spajanje,
priprave za rokovanje s piloti, vodila za pilote, akustično zaščito in pripomočke za absorpcijo zaradi
udarcev in vibracij, električne agregate/generatorje in osebna dvigala ali ploščadi.
43. Stroj za polaganje cevi
je stroj z lastnim pogonom na kolesih ali gosenicah, posebej namenjen rokovanju in polaganju cevi
ter prenašanju opreme za cevovode. Stroj, ki je izdelan na osnovi traktorja, ima posebej načrtovane
sestavne dele, kot so podvozje, glavni okrov, protiutež, ročica, mehanizem za dvig bremena ter
navpično vrtečo se stransko ročico.
44. Stezni goseničar
je stroj z lastnim pogonom na gosenicah, ki se poslužuje uporabe potisne ali vlečne sile na snegu in
ledu s pomočjo nameščene opreme.
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45. Električni generator
je vsaka naprava, pri kateri motor z notranjim zgorevanjem poganja rotacijski električni generator,
ki proizvaja kontinuirano oskrbo z električno energijo.
46. Stroj za pometanje
je stroj za pometanje in zbiranje smeti z opremo za pometanje drobirja v kanal sesalnega ustja.
Smeti se pnevmatsko, s pomočjo zračnega toka velike hitrosti ali z mehanskim sistemom pobiranja
prenašajo v zbiralnik. Naprave za pometanje in zbiranje so lahko nameščene na posebno vozno
kamionsko podvozje tovornega vozila ali pa vgrajene na svoje lastno podvozje. Oprema je lahko
pritrjena ali pa jo je mogoče razstaviti, kot je to v primeru nadomestnega karoserijskega sistema.
47. Smetarsko vozilo
je vozilo, ki je projektirano za zbiranje in transport gospodinjskih in razsutih odpadkov, zasnovano
na polnjenju s pomočjo kontejnerjev ali ročno. Lahko je opremljeno z mehanizmom za stiskanje
smeti. Smetarsko vozilo sestavlja podvozje s kabino, na katero je montirana karoserija. Lahko je
opremljeno z napravo za dviganje kontejnerjev.
48. Stroj za rezkanje cestišča
je premičen stroj, ki se uporablja za odstranjevanje materiala z asfaltiranih površin z uporabo
cilindričnega telesa na električni pogon, na površino katerega je pritrjeno rezkalno orodje. Rezkalni
bobni med operacijo rezkanja rotirajo.
49. Stroj za brazdanje - brana
je stroj z motornim pogonom in upravljavcem, ki hodi za njim ali pa se vozi na njem in ki uporablja
tla za določitev globine brazdanja. Opremljen je z ustrezno napravo za brazdanje ali površinsko
obdelavo travnate površine na vrtovih, v parkih ali drugih podobnih površinah.
50. Drobilnik / sekalnik
je stroj z motornim pogonom, ki je projektiran za uporabo v mirujočem položaju. Ima eno ali več
rezilnih pripomočkov za zmanjševanje voluminoznih organskih materialov na manjše koščke.
Običajno je sestavljen iz vstopne oskrbovalne odprtine, skozi katero se material (ki se lahko drži z
drugo pripravo ali pa tudi ne) vlaga, priprave, ki reže material na kakršenkoli način (z rezanjem,
sekanjem, drobljenjem ali kakšnim drugim načinom) in žleba za praznitev, skozi katerega se
razrezan material prazni. Na stroj je lahko priključena naprava za zbiranje.
51. Stroj za odstranjevanje snega z rotirajočim orodjem
je stroj, s katerim se lahko sneg s prometnih površin odstrani z rotirajočim orodjem, pospeši ter
izmeče pa s pomočjo puhalnika.
52. Vozilo za črpanje
je vozilo, opremljeno z opremo za zbiranje vode, blata, gošče, odpadkov ali podobnega materiala iz
odvodnih cestnih kanalov ali podobnih napeljav s pomočjo vakuuma. Oprema je lahko nameščena
na posebno vozno kamionsko podvozje ali pa vgrajena na svoje lastno podvozje. Oprema je lahko
pritrjena ali pa jo je mogoče razstaviti kot v primeru nadomestnega karoserijskega sistema.
53. Stolpni žerjav
je stroj z vrtljivim krakom, nameščenim na vrhu stolpa, ki stoji približno navpično v delovnem
položaju. Ta stroj na električni pogon je opremljen s sredstvi za dviganje in spuščanje obešenega
tovora in za premikanje takšnega tovora s spreminjanjem radija dvigajočega tovora, vrtenjem in
premikanjem celotnega stroja. Nekateri stroji opravljajo več različnih premikov, vendar ni nujno, da
prav vse. Stroj je lahko nameščen v nepremičnem položaju ali opremljen s sredstvi za premeščanje
ali dviganje.
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54. Rovokopač
je stroj z lastnim pogonom na kolesih ali gosenicah, na katerem se je mogoče voziti ali pa ga
upravlja ob njem stopajoča oseba. Spredaj ali zadaj ima nameščen bagrski spoj in priključek, ki je
namenjen predvsem kopanju jarkov z neprekinjenim obratovanjem gibanja stroja.
55. Vozilo za prevoz betona
je vozilo, ki je opremljeno z bobnom za prevoz pripravljene mešanice betona iz betonarne do mesta
porabe. Boben se lahko med vožnjo vozila vrti ali miruje, na gradbišču pa se izprazni z vrtenjem.
Poganja ga pogonski motor vozila ali pomožen motor.
56. Črpalka za vodo
je stroj, ki je sestavljen iz same vodne črpalke in pogonskega sistema. Črpalka za vodo je stroj za
črpanje vode iz nižjega na višji energijski nivo.
57. Varilni generator
je vsaka rotacijska naprava, ki proizvaja varilni tok.
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PRILOGA 2
Seznam standardov, ki se uporabljajo za vrednotenje ravni zvočne moči v postopku
ugotavljanja skladnosti strojev z zahtevami tega pravilnika
Oznaka standarda

Naslov standarda v
slovenskem jeziku

SIST EN ISO 3744:1997 Akustika – Ugotavljanje

Naslov standarda v
angleškem jeziku

Acoustics - Determination
ravni zvočnih moči virov of sound power levels of
hrupa z merjenjem
noise sources using sound
zvočnega tlaka –
pressure - Engineering
Inženirska metoda v
method in an essentially
pretežno prostem polju
free field over a reflecting
nad odbojno ravnino
plane
SIST EN ISO 3746:1997 Akustika – Ugotavljanje Acoustics - Determination
ravni zvočnih moči virov of sound power levels of
hrupa z merjenjem
noise sources using sound
zvočnega tlaka –
pressure - Survey method
Informativna metoda z using an enveloping
merilno ploskvijo,
measurement surface over
sklenjeno okrog vira
a reflecting plane
hrupa nad odbojno
ravnino
SIST ISO 10884:1996
Prenosne motorne žage Manually portable brush
za nego in motorne kose cutters and grass-trimmers
- Določitev ravni jakosti with internal combustion
ropota – Tehnična
engine - Determination of
izvedba
sound power levels –
Engineering method
(Grade 2)
Akustika – Preskusni
Acoustics - Test code for
SIST ISO
postopek
za
mejenje
the measurement of
11094:2002
hrupa v zraku, ki ga
airborne noise emitted by
sevajo gnane kosilnice za power lawn mowers, lawn
trato, traktorji za trato,
tractors, lawn and garden
traktorji za trato in vrt,
tractors, professional
profesionalne kosilnice mowers, and lawn and
in traktorji za trato in vrt garden tractors with
s premičnim priklopom mowing attachments
SIST ISO 7960:
Airborne noise emitted by
machine tools - Operating
conditions for
woodworking machines
SIST ISO 9207:2002
Prenosne motorne žage z Manually portable chainmotorjem z notranjim
saws with internal
zgorevanjem –
combustion engine Ugotavljanje ravni
Determination of sound
zvočne moči –
power levels –
Inženirska metoda
Engineering method
(Razred 2)
(Grade 2)

Referenčni
dokument

EN ISO
3744:1995

EN ISO
3746:1995

ISO 10884:1995

ISO 11094:1991

ISO 7960:1995

ISO 9207:1995
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Shanks for pneumatic
ISO 1180:1983
tools and fitting
dimensions of chuck
bushings
Acoustics - Measurement ISO 6395:1988
of exterior noise emitted
by earth-moving
machinery; dynamic test
conditions

SIST ISO 6395:2002

Akustika – Merjenje
zunanjega hrupa, ki ga
povzročajo stroji za
zemeljska dela –
Dinamični preskusni
pogoji

SIST ISO 8528-1:

Reciprocating internal
combustion engine driven
alternating current
generating sets; part 1:
application, ratings and
performance
Reciprocating internal
combustion engine driven
alternating current
generating sets - Part10:
Measurement of airborne
noise by the enveloping
surface method
Mobilni stroji za gradnjo Mobile road construction
cest - Varnost - 4. del:
machinery - Safety - Part
Posebne zahteve za
4: Specific requirements
stroje pri utrjevanju
for compaction machines
Oprema za nego vrta –
Garden equipment –
Električno gnane, ročno Electrically powered
vodljive in prenosne
walk-behind and hand motorne kose za trate in held lawn trimmers and
robove trat – Mehanska lawn edge trimmers varnost
Mechanical safety
Mobile waste containers Part 1: Containers with 2
wheels with a capacity
from 80 l to 390 l for
comb lifting devices Dimensions and design
Vrtalniki (ali vrtalni
Drill rigs - Safety
stroji) – Varnost
Beton - 1. del:
Concrete - Performance,
Specifikacija lastnosti,
production and
proizvodnja in skladnost conformity
Sistemi vodenja
Quality management
kakovosti – Zahteve
systems - Requirements

SIST ISO 8528-10:

SIST EN 500-4:2000

SIST EN 786:1996

SIST EN 840-1:2000

SIST EN 791:2000
SIST ENV 206:

SIST ISO 9001:2000

ISO 8528-1:1993

ISO 852810:1998

EN 500-4 rev
1:1998
EN 786:1997

EN 840-1:1997

EN 791:1995
ENV 206
ISO 9001
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PRILOGA 3
DEL A: OSNOVNI STANDARDI ZA MERJENJE EMISIJE HRUPA
Za vrednotenje ravni zvočne moči strojev se običajno uporabljata osnovna standarda za merjenje
emisije hrupa z oznako SIST EN ISO 3744: 1997 in SIST EN ISO 3746: 1997 ob upoštevanju
naslednjih splošnih dopolnil:
1. Merilna negotovost
V fazi načrtovanja se v okviru postopka ugotavljanja skladnosti merilna negotovost ne upošteva.
2. Obratovanje zvočnega vira med preskušanjem
2.1 Hitrost vrtenja ventilatorja
Če je motor stroja ali njen hidravlični sistem opremljen z ventilatorjem, mora ta med preskušanjem
obratovati. Hitrost ventilatorja v skladu z enim od naslednjih pogojev določi glede na pogoje
obratovanja stroja proizvajalec strojev in mora biti navedena v poročilu o preskušanju.
Hitrost vrtenja iz prejšnjega odstavka se mora zagotoviti pri vseh nadaljnjih meritvah.
a)

Neposredni pogon ventilatorja z motorjem stroja

Če je pogon ventilatorja neposredno povezan z motorjem oziroma hidravličnim sistemom stroja
(npr. preko pogonskega jermena), mora ventilator med preskušanjem obratovati.
b)

Pogon ventilatorja pri več različnih hitrostih

Če obratuje ventilator pri več različnih hitrostih, se preskus izvede:
- pri največji delovni hitrosti ali
- z nastavitvijo hitrosti ventilatorja na ničelno hitrost v prvem preskusu oziroma z nastavitvijo
hitrosti ventilatorja na največjo hitrost v drugem preskusu. Končna raven zvočnega tlaka LpA se
izračuna iz rezultatov obeh preskusov po naslednji enačbi:

{

}

L pA = 10 log 0,3 × 10 0,1LpA,0% + 0,7 × 10 0,1LpA,100% ,

kjer je:
LpA,0% raven zvočnega tlaka, izmerjena pri nastavitvi hitrosti ventilatorja na ničelno hitrost,
LpA,100% raven zvočnega tlaka, izmerjena pri nastavitvi ventilatorja na največjo hitrost.
c)

Pogon ventilatorja pri zvezno spremenljivi hitrosti

Če obratuje ventilator z zvezno spremenljivo hitrostjo vrtenja, se preskus izvede v skladu s prejšnjo
točko ali pri hitrosti ventilatorja, ki jo je določil proizvajalec. Hitrost ventilatorja ne sme biti manjša
od 70 % največje hitrosti vrtenja ventilatorja.
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2.2 Preskus stroja brez obremenitve
Za te meritve morata biti motor in hidravlični sistem stroja ogreta v skladu z navodili,
z upoštevanjem varnostnih zahtev.
Preskus se izvede s strojem v mirujočem stanju brez obratovanja delovne opreme ali premičnega
mehanizma. Pri tem preskusu mora biti motor v praznem teku pri hitrosti, ki ni manjša od nazivne
hitrosti in ki ustreza neto moči stroja.
Neto moč iz prejšnjega odstavka je moč v »ES kW«, ugotovljena na preskusni mizi na koncu
ročične gredi motorja ali njen ekvivalent, merjen v skladu s postopkom ES za merjenje moči
motorjev z notranjim zgorevanjem za cestna vozila, brez upoštevanja moči ventilatorja za hlajenje
motorja.
Če se stroj napaja z električnim generatorjem ali iz električnega omrežja, se lahko spreminja:
- frekvenca napajalnega toka, ki jo za motor določi proizvajalec, največ za +/-1 Hz, če je stroj
opremljen z indukcijskim motorjem, ali
- napajalna napetost največ za +/-1 % nazivne napetosti, če je stroj opremljen
s komutatorskim motorjem.
Napajalna napetost se meri na vtičnici neločljivega kabla ali na vtikaču kabla, če se naprava napaja
preko ločljivega kabla. Valovna oblika nihanja napajalnega toka iz električnega generatorja mora
biti podobna valovni obliki nihanja toka iz električnega omrežja.
Če se stroj napaja z baterijo, mora biti le-ta popolnoma napolnjena.
Uporabljeno hitrost vrtenja in ustrezno neto moč motorja določi proizvajalec stroja in morata biti
navedeni v poročilu o preskušanju.
Če je stroj opremljen z več motorji, morajo le-ti med preskušanjem delovati sočasno. Če to ni
mogoče, se morajo izvesti preskusi pri vseh možnih kombinacijah obratovanja motorjev.
2.3 Preskus stroja z obremenitvijo
Za te meritve morata biti motor (pogonska naprava) in hidravlični sistem stroja ogreta skladno z
navodili, z upoštevanjem varnostnih zahtev. Med preskušanjem ne sme delovati nobena signalna
naprava (npr. opozorilna hupa ali alarm za opozarjanje pri vzvratni vožnji).
Med preskusom se mora beležiti hitrost motorja ali pa hitrost premikanja naprave. Njena vrednost
mora biti navedena v poročilu o preskušanju.
Če je stroj opremljen z več motorji oziroma agregati, morajo le-ti med preskušanjem delovati
sočasno. Če to ni mogoče, se morajo izvesti preskusi pri vseh možnih kombinacijah obratovanja
motorjev oziroma agregatov.
Za vsak tip stroja, ki se preskuša pod obremenitvijo, morajo biti določeni obratovalni pogoji, ki
načeloma povzročajo učinke in obremenitve, podobne tistim, ki se pojavijo pri dejanskih delovnih
pogojih.
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2.4 Preskus ročno upravljanega stroja
Za vsak tip ročno upravljanega stroja so določeni običajni obratovalni pogoji tako, da povzročajo
učinke in obremenitve podobne tistim, ki se pojavijo pri dejanskih delovnih pogojih.
3. Izračun ravni zvočnega tlaka na ploskvi
Raven zvočnega tlaka na ploskvi se izmeri vsaj trikrat. Če se izmerjeni ravni zvočnega tlaka pri
vsaj dveh meritvah ne razlikujeta za več kot 1 dB, niso potrebna nadaljnja merjenja, sicer pa je treba
z merjenjem nadaljevati, dokler ne dobimo dveh vrednosti, ki se ne razlikujeta za več kot 1 dB.
A - vrednotena raven zvočnega tlaka na ploskvi, ki se uporablja za vrednotenje ravni zvočne moči,
je aritmetična sredina dveh najvišjih vrednosti, ki se ne razlikujeta za več kot 1 dB.
4. Podatki, ki jih mora vsebovati poročilo
A-vrednotena raven zvočne moči, ki jo ima preskušani vir hrupa, mora biti zaokrožena na celo
število (pri manj kot 0.5 uporabimo nižje število, pri več kot 0.5 pa višje število).
Poročilo mora vsebovati tehnične podatke, potrebne za identifikacijo preskušanega vira hrupa, in
navedbo oznake preskusne metode za hrup iz dela B te priloge in akustične podatke.
5. Dodatni položaji mikrofonov na površini merilne poloble
Za merjenje na površini merilne poloble se lahko poleg določb iz 7.2.1 in 7.2.2 točke standarda z
oznako SIST EN ISO 3744:1997 uporabijo meritve niza 12 mikrofonov. Položaj 12 mikrofonov pri
merjenju na površini merilne poloble z radijem r je razviden v obliki koordinat kartezijskega
koordinatnega sistema iz tabele »koordinate položajev 12 mikrofonov«. Polmer poloble mora biti
enak ali večji od dvakratne dolžine najdaljše stranice referenčnega kvadra. Referenčni kvader je
definiran kot najmanjši možni kvader, ki obdaja stroj brez priključkov in se konča na odbojni
površini. Radij poloble mora biti zaokrožen na najbližjo višjo od naslednjih vrednosti: 4, 10 ali 16 m.
Število 12 mikrofonov se lahko zmanjša na 6, če se izvedejo meritve z mikrofoni na položajih 2, 4,
6, 8, 10 in 12 v skladu z določbami iz točke 7.4.2 standarda z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Na splošno se uporablja razporeditev mikrofonov na 6 položajih. Če pa so za posamezni stroj v
preskusni metodi za hrup iz dela B te priloge določene druge zahteve, jih je treba upoštevati.
Tabela: koordinate položajev 12 mikrofonov
Število
x/r
Y/r
mikrofonov
1
1
0
2
0.7
0.7
3
0
1
4
-0.7
0.7
5
-1
0
6
-0.7
-0.7
7
0
-1
8
0.7
-0.7
9
0.65
0.27
10
-0.27
0.65
11
-0.65
-0.27
12
0.27
-0.65

Z
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
0.71 x r
0.71 x r
0.71 x r
0.71 x r
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6. Popravek zaradi površine preskuševališča K2A
Če se izvaja preskus stroja na odbojni površini iz betona ali neporoznega asfalta, je popravek zaradi
površine preskuševališča K2A = 0. Če pa so za posamezni stroj v preskusni metodi za hrup iz dela B
priloge 3 tega pravilnika določene druge zahteve, jih je treba upoštevati.

Radij poloble: r

mmmmmSlika: Razporeditev dodatnih mikrofonov na polobli (12 položajev za mikrofone)
Slika: Eazporeditev dodatnih mikrofonov na
Slika: Razporeditev dodatnih mikrofonov na polobli (12 položajev za mikrofone)
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DEL B: PRESKUSNE METODE ZA HRUP ZA POSAMIČNI STROJ
1. STROJI, KI JIH PRESKUŠAMO BREZ OBREMENITVE
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Preskuševališče
Odbojna površina iz betona ali neporoznega asfalta.
Popravek zaradi površine preskuševališča K2A
K2A = 0
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja
a) če najdaljša stranica referenčnega kvadra ne presega 8 m, je merilna ploskev polobla, merilna
mesta in merilno razdalja za 6 položajev za mikrofone pa se določi v skladu s 5. točko iz dela A
te priloge:
b) če je najdaljša stranica referenčnega kvadra presega 8 m, je merilna ploskev kvader v skladu s
standardom z oznako SIST ISO 3744:1997 pri merilni razdalji d = 1 m.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus brez obremenitve:
Meritev hrupa se mora izvajati v skladu z 2.2 točko iz dela A te priloge.
Čas opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči, če uporabimo več kot en pogoj
obratovanja
Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
2. VIŠINSKO DOSTOPNE DVIŽNE DELOVNE PLOŠČADI Z MOTORJI Z NOTRANJIM
ZGOREVANJEM
Enako, kot je določeno v prejšnji točki.
3. REZALNIKI GRMIČEVJA
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997
Preskuševališče
Ureditev preskuševališča skladno s standardom z oznako SIST ISO 10884: 1996.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja
Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 10884: 1996.
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Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo:
Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 10884: 1996 v 5.3 točki.
Čas opazovanja
Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 10884: 1996.
4. GRADBENA DVIGALA ZA TRANSPORT BLAGA
Enako, kot je določeno v 1. točki te priloge.
Geometrično središče motorja mora biti postavljeno nad središčem poloble. Dvigalo se mora
premikati brez obremenitve in zapustiti poloblo, če je to potrebno, v smeri prvega merilnega mesta.
5. TRAČNE ŽAGE ZA GRADBIŠČA
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja
Tako, kot je določeno v prilogi J standarda z oznako SIST ISO 7960: 2002 za d = 1 m.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo:
Preskus se izvaja tako, kot je določeno v 2.b točki priloge J iz standarda z oznako SIST ISO 7960:
2002.
Čas opazovanja
Tako, kot je določeno v prilogi J iz standarda z oznako SIST ISO 7960: 2002.
6. NAMIZNE KROŽNE ŽAGE ZA GRADBIŠČA - CIRKULARKE
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja
Tako, kot je določeno v prilogi A iz standarda z oznako SIST EN ISO 7960: 1997 pri merilni
razdalji d = 1 m.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo:
Tako, kot je določeno v 2.b točki priloge A iz standarda z oznako SIST ISO 7960: 2002.
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Čas opazovanja
Tako, kot je določeno v prilogi A iz standarda z oznako SIST ISO 7960: 2002.
7. VERIŽNE PRENOSNE ŽAGE
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Preskuševališče
Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 9207: 2002.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja
Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 9207: 2002.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo / preskus brez obremenitve:
Pri polni obremenitvi pri žaganju lesa in pri preskusu brez obremenitve z motorjem pri največjih
obratih brez obremenitve žage z motorjem z notranjim zgorevanjem se izvaja preskus v skladu s 6.3
in 6.4 točko iz standarda z oznako SIST ISO 9207: 2002.
Pri žagi z električnim motorjem se izvaja preskus z obremenitvijo in preskus z motorjem pri
največjih obratih brez obremenitve skladno s 6.3 točko iz standarda z oznako SIST ISO 9207: 2002.
Čas opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči, če uporabimo več kot en pogoj
obratovanja
Tako, kot je določeno v 6.3 in 6.4 točki v standardu z oznako SIST ISO 9207: 2002.

Končna vrednost ravni zvočne moči LWA se izračuna po naslednji enačbi:
1
LWA = 10 ⋅ log ⋅ 10 0,1LLW 1 + 10 0,1LW 2
2

{

}

kjer sta LW1 in LW2 povprečni ravni zvočne moči dveh različnih pogojev obratovanja, opredeljenih
zgoraj.
8. KOMBINIRANA VOZILA ZA VISOKOTLAČNO SPLAKOVANJE IN ČRPANJE

Če je mogoče sočasno obratovanje obeh delov stroja, se morajo preskusi izvesti skladno z
določbami iz 27. in 53. točke te priloge. Če sočasno obratovanje ni možno, se preskuse izvede
ločeno in upošteva višjo od izračunanih vrednosti.
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9. STROJI ZA KOMPAKTIRANJE
(a) NEVIBRACIJSKI VALJARJI

Enako, kot je določeno v 1. točki te priloge.
(b) VIBRACIJSKI VALJARJI, NA KATERIH SE UPRAVLJAVEC VOZI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev stroja

Vibracijski valjar mora biti nameščen na eni ali več ustreznih elastičnih podlag, kot so npr. zračne
blazine. Zračne blazine morajo biti narejene iz prožnega materiala (elastomer ali podobno) in
napihnjene do tlaka, ki zagotavlja, da je stroj dvignjen vsaj 5 cm. Resonančnim učinkom se je treba
izogniti. Zračne blazine morajo biti takih dimenzij, da je med preskušanjem zagotovljena stabilnost
stroja.
Preskus z obremenitvijo

Stroj se mora preskušati v mirujočem položaju z motorjem pri nazivni hitrosti, ki jo navaja
proizvajalec motorja in z izključenim mehanizmom za premikanje. Kompaktni del mehanizma
stroja mora obratovati pri največji moči kompaktorja, ki ustreza kombinaciji najvišje frekvence in
najvišje možne amplitude pri tej frekvenci, kot jo navaja proizvajalec.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
(c) VIBRACIJSKE PLOŠČE, VIBRACIJSKI BATI, EKSPLOZIJSKI BATI IN
VIBRACIJSKI VALJARJI, ZA KATERIMI UPRAVLJAVEC HODI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Preskuševališče

Tako, kot je določeno v prilogi C iz standarda z oznako SIST EN 500 – 4: 2000.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo:

Tako, kot je določeno v prilogi C iz standarda z oznako SIST EN 500 – 4: 2000.
Čas opazovanja

Tako, kot je določeno v prilogi C iz standarda z oznako SIST EN 500 – 4: 2000.
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10. KOMPRESORJI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Merilna ploskev je polobla. Merilna mesta za 6 položajev za mikrofone se določijo skladno
s 5. točko iz dela A te priloge. Merilna razdalja se določi skladno s 5. točko dela A te priloge ali pa
kot kvader z merilno razdaljo d = 1 m iz standarda z oznako SIST ISO 3744: 1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev stroja

Kompresorji morajo biti nameščeni na odbojni površini. Kompresorji na saneh morajo biti na 0,4 m
visokem podstavku, razen če proizvajalec ne zahteva drugačnih pogojev za namestitev.
Preskus z obremenitvijo

Kompresor mora biti ogret na delovno temperaturo in mora obratovati pri stabilnih pogojih kot pri
dolgotrajnem obratovanju. Kompresor mora biti primerno vzdrževan ter naoljen, kot to določa
proizvajalec.
Vrednotenje ravni zvočne moči se mora izvesti pri polni obremenitvi ali za pogoje obratovanja, ki
so ponovljivi in značilni za najhrupnejšo obratovanje običajne uporabe stroja.
Če je razporeditev celotne opreme taka, da so določene komponente, npr. notranji hladilniki,
nameščeni stran od kompresorja, se mora prizadevati, da se med izvajanjem preskusa izloči hrup, ki
ga povzročajo te komponente. Ločevanje različnih virov hrupa zahteva posebno opremo za
zmanjšanje hrupa iz teh virov. Značilnosti hrupa in opis obratovalnih pogojev takih ločenih
komponent morajo biti posebej navedeni v poročilu o preskušanju.
Med preskušanjem je treba izpušne pline iz kompresorja odvajati izven območja preskuševališča.
Paziti je treba, da je raven hrupa, ki ga povzroča izpust plina, vsaj 10 dB nižja od ravni hrupa,
izmerjene na vseh merilnih mestih. To se doseže s primernimi dušilci zvoka.
Paziti je treba, da hrup, ki ga povzroča odvajanje zraka na izpustnem ventilu kompresorja, ne
povzroča dodatnega hrupa zaradi turbulence.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
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11. ROČNO-UPRAVLJANI LOMILCI IN KRAMPI ZA BETON
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Merilna ploskev je polobla.Merilna mesta se za 6 položajev za mikrofone določijo skladno
s 5. točko dela A te priloge. Merilne razdalje glede na maso stroja določa na slednja tabela:
Masa stroja
M (kg)
m < 10 kg
m ≥ 10 kg

Radij poloble
r (m)
2m
4m

merilna mesta 2, 4, 6 in 8
z (m)
0,75 m
1,50 m

Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev stroja

Vse stroje je treba preskušati v navpičnem položaju.
Če ima preskušani stroj izpust zraka, mora biti njegova os enako oddaljena od dveh položajev
mikrofonov. Hrup pogonskega vira ne sme vplivati na meritev emisije hrupa preskušane naprave.
Podpora stroja
Stroj se mora med preskušanjem povezati z orodjem, vstavljenim v betonski blok, ki ima obliko
kocke in je nameščen v betonski jami, poglobljeni v tleh. Med preskušanji se med strojem in
podpornim orodjem vstavi vmesni jeklen kos. Ta vmesni kos tvori stabilno strukturo med strojem in
podpornim orodjem, ki ga shematično ponazarja slika 11.1.
Lastnosti betonskega bloka
Blok mora imeti obliko kocke s stranicami 0,60 m ± 2 mm in biti mora čim bolj pravilen. Izdelan
mora biti iz armiranega betona in popolnoma zvibriran v plasteh do 0,20 m, tako da se izogne
pretiranemu sesedanju.
Kakovost betona
Kakovost betona mora ustrezati oznaki C 50/60 v skladu s standardom z oznako SIST ENV
206: 2002.
Kocka mora biti utrjena z jeklenimi palicami premera 8 mm brez medsebojnih vezi. Vsaka palica je
vstavljena neodvisno ena od druge. Zasnova kocke iz armiranega betona je ponazorjena na sliki
11.2.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

106 / 6. 12. 2002 /

Stran

12417

Podporno orodje
Orodje mora biti učvrščeno v blok. Sestavlja ga bat s premerom, ki ni manjši od 178 mm in ne večji
od 220 mm, in podloga orodja, ki je enaka tisti, ki se običajno rabi za preskušanje in ugotavljanje
ustreznosti strojev v skladu s standardom z oznako SIST ISO 1180: 2002, toda dovolj dolga, da
omogoča praktično izvedbo preskusa.
Oba dela morata biti povezana z ustreznim postopkom. Orodje mora biti pritrjeno v blok tako, da je
spodnji del bata oddaljen 0,3 m od zgornje ploskve bloka, kot je prikazano na sliki 11.2.
Blok mora ostati mehansko nepoškodovan, posebej še na točki, kjer se stikata podporno orodje in
beton. Pred vsakim preskušanjem in po njem se mora preveriti, ali je dleto, usidrano v betonski
blok, z njim povezano.
Namestitev betonske kocke
Kocko je treba vstaviti v jamo, ki je v celoti betonirana, pokrita z zaščitno kamnito ploščo teže
najmanj 100 kg/m2, kot prikazuje slika 11.3, tako da je zgornja površina zaščitne kamnite plošče
poravnana s tlemi. V izogib kakršnemukoli parazitnemu hrupu, mora biti blok na dnu in ob straneh
jame izoliran z elastičnimi distančniki, katerih mejna frekvenca ne sme biti večja od polovice
hitrosti udarjanja preskušanega stroja, izražene z udarci na sekundo.
Odprtina v zaščitni kamniti plošči, skozi katero gre podloga orodja, mora biti čim manjša in
zatesnjena z elastičnim, za zvok nepropustnim tesnilom.
Preskus z obremenitvijo

Stroj, ki se preskuša, mora biti povezan s podpornim orodjem.
Stroj mora delovati v stabilnih pogojih z enako akustično stabilnostjo kot pri običajnem delovanju.
Preskušan stroj mora delovati z največjo močjo, opredeljeno v navodilih za kupca.
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Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.

Podporno orodje

zaščitna kamnita
l šč
absorbcijska pena

12 vijakov
12 K M12

Slika: 11.1 Shematski prikaz vmesnega kosa
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podporno orodje
zaščitna kamnita plošča
elastični spoj J
absorbcijska pena
vmesni kos
elastični spoji
betonski blok

elastična podpora

Vrednost A mora biti taka, da je zaščitna kamnita plošča, ki sloni na elastični povezavi J, poravnana
s tlemi.
Slika: 11.3 Preskusna naprava
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12. MEŠALNIKI ZA BETON IN MALTO
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Mešalna naprava (boben) mora biti napolnjena do nazivne zmogljivosti s peskom, ki ima
granulacijo 0 - 3 mm in vsebnostjo vlage 4 -10 %.
Mešalna naprava mora obratovati vsaj pri nazivni hitrosti vrtenja.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
13. GRADBENI VITLI

Enako, kot je določeno v 1. točki te priloge.
Pri preskušanju mora biti geometrijsko središče motorja postavljeno nad središčem poloble; vitel
mora biti priključen, toda brez obremenitve.
14. STROJI ZA TRANSPORT IN BRIZGANJE BETONA IN MALTE
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem

Če je stroj opremljen z ročico, je le-ta nameščena navpično, cev pa mora biti speljana nazaj do
polnilnega lijaka. Če postavitev ni takšna, mora biti stroj opremljen z vodoravno cevjo dolžine vsaj
30 m, ki je speljana nazaj do polnilnega lijaka.
Preskus z obremenitvijo

a) za stroje, ki transportirajo in brizgajo beton:
transportni sistem in cev morata biti napolnjena z medijem, podobnim betonu, pri čemer je cement
nadomeščen z dodatkom (npr. z najfinejšim pepelom). Stroj mora obratovati pri največji
zmogljivosti, čas enega delovnega ciklusa pa ne sme biti daljši od 5 s (če je ta čas prekoračen, se
mora betonu dodati vodo, da se doseže to zmogljivost);
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b) za stroje, ki transportirajo in brizgajo malto:
transportni sistem in cev morata biti napolnjena z medijem, podobnim malti, pri čemer je cement
nadomeščen z dodatkom (npr. z metil celulozo). Stroj mora obratovati pri največji zmogljivosti, čas
enega delovnega ciklusa ne sme biti daljši od 5 s (če je ta čas prekoračen, se mora malti dodati
vodo, da se doseže to zmogljivost).
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
15. TRANSPORTNI TRAKOVI

Enako, kot je določeno v 1. točki te priloge.
Pri preskušanju mora biti geometrično središče motorja nad središčem poloble, trak se mora
premikati brez obremenitve in mora zapustiti poloblo, če je potrebno, v smeri proti prvemu
merilnemu mestu.
16. HLADILNA OPREMA NA VOZILIH
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Hladilna naprava mora biti nameščena v resničnem ali namišljenem prostoru za tovor in preskušana
v mirujočem položaju, kjer je višina hladilne naprave značilna glede predvidene zahteve za
namestitev v skladu navodili, ki jih prejme kupec. Pogonski vir hladilne naprave mora obratovati pri
hitrosti, ki zagotavlja največjo hitrost hladilnega kompresorja in ventilatorja, opredeljeno v
navodilih. Če hladilno napravo poganja pogonski motor vozila, motor vozila med preskusom ne
sme delovati, hladilna naprava pa mora biti priključena na ustrezen vir električne energije.
Odstranljive vlečne enote morajo biti med preskušanjem odklopljene.
Hladilne naprave, nameščene v hladilnem prostoru za tovor, ki imajo možnost izbire različnih
pogonskih virov, se mora preskusiti za vsak vir energije posebej. Rezultati poročila o preskušanju se
morajo nanašati na obratovanje, ki povzroča največji hrup.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
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17. BULDOŽERJI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Preskuševališče

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 6395: 2002.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 6395: 2002.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev stroja

Buldožerje goseničarje se mora preskušati na preskuševališču skladno s 6.3.3 točko iz standarda z
oznako SIST ISO 6395: 2002.
Preskus z obremenitvijo

Tako, kot je določeno v prilogi B iz standarda z oznako SIST ISO 6395: 2002.
Čas opazovanja in upoštevanje morebitnih različnih pogojev obratovanja

Tako, kot je določeno v prilogi B iz standarda SIST ISO 6395:2002.
18. VRTALNA OPREMA
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo:

Tako, kot je določeno v prilogi A iz standarda z oznako SIST EN 791:2000.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
19. PREKUCNIKI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Preskuševališče

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 6395:2002.
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Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 6395:2002.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Preskus z obremenitvijo se izvaja v skladu s prilogo C iz standarda z oznako SIST ISO 6395:2002 z
naslednjim dopolnilom:
namesto drugega odstavka v C.4.3 točki iz tega standarda se uporablja naslednja določba:
″Motor mora obratovati z največjo močjo prostega teka. Prestava mora biti v nevtralni legi. Keson
se mora trikrat postaviti v zvrnjen položaj za praznjenje, pri približno 75 % vrednosti največjega
nagiba in vrniti v potovalni položaj. Tako zaporedje dogodkov velja za en sam ciklus nepremičnega
hidravličnega načina.
Če se za zvračanje kesona ne uporablja motornega pogona, mora motor obratovati v prostem teku s
prestavo v nevtralnem položaju. Meritev se mora izvesti brez zvračanja kesona, čas opazovanja
mora biti 15 s.″
Čas opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči, če uporabimo več kot en pogoj
obratovanja

Tako, kot je določeno v prilogi C iz standarda z oznako SIST ISO 6395:2002.
20. OPREMA ZA POLNJENJE IN PRAZNJENJE SILOSOV ALI CISTERN NA
TOVORNJAKIH
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Stroj je treba preskušati s tovornjakom v mirujočem položaju. Motor, ki poganja stroj, mora
obratovati pri hitrosti, ki zagotavlja največjo zmogljivost stroja, navedeno v navodilih, ki jih
prejme kupec.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
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21. BAGRI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN 3744:1997.
Preskuševališče

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 6395:2002.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 6395:2002.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Tako, kot je določeno v prilogi A iz standarda z oznako SIST ISO 6395:2002.
Čas opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči, če uporabimo več kot en pogoj
obratovanja

Tako, kot je določeno v prilogi A iz standarda z oznako SIST ISO 6395:2002.
22. BAGRI - NAKLADALNIKI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Preskuševališče

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 6395:2002.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 6395:2002.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Tako, kot je določeno v prilogi D iz standarda z oznako SIST ISO 6395:2002.
Čas opazovanja / vrednotenje ravni zvočne moči, če uporabimo več kot en pogoj obratovanja

Tako, kot je določeno v prilogi D iz standarda z oznako SIST ISO 6395:2002.
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23. KONTEJNERJI ZA STEKLO NAMENJENO RECIKLIRANJU
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744:1997.

Pri tej preskusni metodi se za merjenje ravni zvočnega tlaka na položajih mikrofonov uporablja
raven zvočnega tlaka posameznega dogodka Lpls skladno z določbami 3.2.2.točke iz standarda z
oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Popravek zaradi površine preskuševališča K2A

a) Meritev na prostem
K2A = 0
b) Meritve v zaprtem prostoru
Če je vrednost konstante K2A, določena v skladu s prilogo A iz standarda z oznako SIST EN ISO
3744:1997, manjša ali enaka 2.0 dB, se le-te ne upošteva.
Pogoji obratovanja med preskušanjem

Meritev hrupa je treba izvajati med celotnim ciklusom, ki se začne s praznim zabojnikom in konča,
ko je vanj vrženih 120 steklenic.
Steklenice morajo biti naslednjih dimenzij:
a) prostornina:
b) masa:

75 cl
370 ± 30 g

Delavec, ki opravlja preskus, drži vsako steklenico za vrat in z dnom proti odprtini za polnjenje,
nato jo nežno potisne skozi polnilno odprtino proti sredini zabojnika. Če je možno, se je treba
izogibati udarcem steklenic ob stene. Za metanje steklenic se uporablja samo ena odprtina za
polnjenje, in sicer tista, ki je najbliže položaju mikrofona št. 12.
Čas(i) opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči, če uporabimo več kot en pogoj
obratovanja

A-vrednoteno raven zvočnega tlaka posameznega dogodka za vsako steklenico vrženo v zabojnik se
po možnosti meri sočasno na šestih položajih mikrofonov.
Povprečna vrednost A-vrednotene ravni zvočnega tlaka posameznega dogodka na merilni površini
se izračuna skladno z 8.1 točko iz standarda z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Povprečna vrednost A-vrednotene ravni zvočnega tlaka posameznih dogodkov za vseh 120 metov
steklenic se izračuna kot logaritemsko povprečje povprečnih vrednosti A-vrednotene ravni
zvočnega tlaka posameznega dogodka na merilni površini.
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24. RAVNALNIKI - GREDERJI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Preskuševališče

Tako, kot je določeno s standardom z oznako SIST ISO 6395: 2002.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Tako, kot je določeno s standardom z oznako SIST ISO 6395: 2002.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Tako, kot je določeno v prilogi B iz standarda z oznako SIST ISO 6395:2002.
Čas opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči, če uporabimo več kot en pogoj
obratovanja

Tako, kot je določeno v prilogi B iz standarda z oznako SIST ISO 6395:2002.
25. ŠKARJE ZA OBREZOVANJE TRAVE IN TRAVNIH ROBOV

Enako, kot je določeno v 3. točki te priloge.
Škarje za obrezovanje morajo biti nameščene z ustrezno pripravo, tako da se rezilo naprave nahaja
nad središčem poloble. Središče škarij za obrezovanje trave je treba držati na razdalji približno 50
mm nad površino. Škarje za obrezovanje trave ob robovih pa se mora zaradi prilagoditve rezila
namestiti čim bližje preskuševališču.
26. ŠKARJE ZA OBREZOVANJE ŽIVE MEJE
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Preskuševališče

Tako, kot je določeno s standardom z oznako SIST ISO 11094:2002.
V primerih spora se morajo meritve izvajati na prostem na umetni površini skladno z določbami
4.1.2 točke iz standarda z oznako SIST ISO 11094:2002.
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Popravek zaradi površine preskuševališča K2A

a) Meritev na prostem
K2A = 0
b) Meritve v zaprtem prostoru
Če je vrednost konstante K2A, določena brez umetne površine in v skladu s prilogo A iz standarda
SIST EN ISO 3744:1997, manjša ali enaka 2.0 dB, se le-te ne upošteva.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 11094:2002.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev naprave

Škarje za obrezovanje žive meje mora držati upravljavec na način običajne uporabe ali pa jih drži
ustrezna priprava, tako da se rezilo naprave nahaja nad središčem poloble.
Preskus z obremenitvijo

Škarje za obrezovanje žive meje morajo obratovati pri nazivni hitrosti in z delujočo rezilno napravo.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
27. VISOKOTLAČNI SPLAKOVALNIKI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Visokotlačni splakovalnik se mora preskušati v mirujočem položaju. Motor in pomožne enote
obratujejo pri hitrosti, ki jo predpiše proizvajalec za obratovanje delovne opreme. Visokotlačna
črpalka obratuje pri svoji največji hitrosti in tlaku, ki ju je predvidel proizvajalec. Z uporabo
primerne šobe naj bo ventil za zmanjšanje tlaka ravno na točki reagiranja. Hrup pretoka skozi šobo
ne sme vplivati na rezultate meritev.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 30 s.
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28. STROJI Z VISOKOTLAČNIM VODNIM CURKOM
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Merilna ploskev je kvader. Število položajev mikrofonov se določi v skladu s standardom z oznako
SIST EN ISO 3744:1997 za merilno razdaljo d = 1 m
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev naprave

Stroj z visokotlačnim vodnim curkom mora biti nameščen na odbojni površini. Stroj na saneh mora
biti nameščen na 0,4 m visokem podstavku, razen če proizvajalec ne zahteva drugačnih pogojev za
namestitev.
Preskus z obremenitvijo

Stroj z visokotlačnim vodnim curkom za čiščenje mora biti v stanju mirovanja znotraj območja, ki
ga določi proizvajalec. Med preskušanjem mora biti na stroj za čiščenje priključena tista šoba, ki
povzroča največji tlak, če se uporablja v skladu z navodili proizvajalca.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
29. HIDRAVLIČNA KLADIVA
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744 : 1997.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Merilna ploskev je polobla. Merilna mesta za 6 položajev za mikrofone se določijo skladno
s 5. točko iz dela A te priloge. Merilna razdalja je r = 10 m
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev naprave

Med preskušanjem se mora uporabiti posebno strukturo preskusnega bloka in kladivo, ki mora biti
pritrjeno na nosilec. Slika 29.1 prikazuje značilnosti te strukture, slika 29.2 pa položaj nosilca.
Nosilec
Nosilec preskušanega kladiva mora izpolnjevati vse tehnične karakteristike preskušanega kladiva,
predvsem glede teže, hidravlične izhodne moči, dotoka olja in protitlaka povratne napeljave.
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Namestitev
Mehanska namestitev kot tudi priključki (gumijaste cevi, druge cevi in drugo) morajo ustrezati
podrobnemu opisu, ki je naveden v tehničnih podatkih za kladivo. Hrup, ki ga povzročajo dovodne
cevi in različne mehanske komponente, potrebne za namestitev, mora biti izločen. Vse priključne
komponente morajo biti dobro zatesnjene.
Stabilnost kladiva in statična nosilna sila
Kladivo mora biti trdno pritisnjeno ob nosilec, tako da je stabilnost enaka kot pri običajnih
obratovalnih pogojih. Kladivo mora obratovati v pokončnem položaju.
Orodje
Pri meritvah se mora uporabljati skrhano, topo orodje. Dolžina orodja mora ustrezati zahtevam, ki
so prikazane na sliki 29.1.
Preskus z obremenitvijo:

Hidravlična vstopna moč in dotok olja
Obratovalni pogoji hidravličnega kladiva morajo biti primerno prilagojeni, izmerjeni in navedeni
skupaj z ustreznimi vrednostmi iz tehničnih specifikacij. Pri preskusu se mora kladivo uporabiti na
način, da se doseže najmanj 90% največje hidravlične vstopne moči in dotoka olja v kladivo.
Paziti je treba, da celotna merilna negotovost merilnih verig za ps in Q ne presega ± 5 %. To
zagotavlja določitev hidravlične vstopne moči z ± 10 % natančnostjo.
Če se predpostavi linearno odvisnost med hidravlično vstopno močjo in emisijsko zvočno močjo,
pomeni to pri vrednotenju ravni zvočne moči odmik, ki je manjši kot ± 0.4 dB.
Prilagodljive komponente, ki vplivajo na moč kladiva
Prednastavitev vseh akumulatorjev, tlačnih regulacijskih ventilov in drugih možnih prilagodljivih
komponent mora ustrezati vrednostim, določenim v tehničnih podatkih. Če je možnih več hitrosti
udarjanja, je treba meritve opraviti za vse nastavitve. Navedejo se najmanjše in največje vrednosti.
Količine, ki se morajo izmeriti:
ps - srednja vrednost dovodnega hidravličnega tlaka v napeljavi med
obratovanjem kladiva, ki vključuje vsaj 10 udarcev kladiva;
Q - srednja vrednost vstopnega dotoka olja v lomilcu merjena sočasno s ps ;
T - temperatura olja, ki mora biti med merjenjem od + 40 do + 60 °C. Temperatura telesa
hidravličnega lomilca mora biti pred začetkom merjenja ustaljena na normalni obratovalni
temperaturi;
Pa – dovodni tlaki plina v vseh rezervoarjih morajo biti izmerjeni v položaju mirovanja (kladivo ne
obratuje) pri stabilni temperaturi okolice od + 15 do + 25 °C. Izmerjeno temperaturo okolice in
dovodni tlak plina v rezervoarju se mora zabeležiti.
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Parametri, ki jih je treba ovrednotiti iz izmerjenih obratovalnih parametrov;
PIN - hidravlična vstopna moč lomilca PIN = ps . Q .
Merjenje dovodnega hidravličnega tlaka v napeljavi, ps
- ps je treba izmeriti čim bližje vstopni odprtini lomilca,
- ps je treba izmeriti z manometrom (najmanjši premer: 100 mm ; razred natančnosti ± 1.0 % FSO)
Vstopni dotok olja v lomilec, Q

- Q je treba izmeriti na oskrbovalni tlačni napeljavi čim bližje vstopni odprtini lomilca,
- Q je treba izmeriti z električnim merilcem pretoka (razred natančnosti ± 2.5 % meritev pretoka).
Merilno mesto temperature olja, T

- T je treba izmeriti v oljnem rezervoarju nosilca ali v hidravlični napeljavi, povezani s kladivom.
Merilno mesto mora biti navedeno v preskusnem poročilu,
- natančnost meritev temperature mora biti med ± 2 °C dejanske vrednosti.
Čas opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
Meritve se ponovi trikrat ali po potrebi večkrat. Končni rezultat se izračuna kot aritmetično
povprečje dveh najvišjih vrednosti, ki se ne razlikujeta za več kot 1 dB.

Slika 29.1 Preskusni blok
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Tesnilo orodja
Kladivo

Prazen prostor

Površina
preskuševališča

ELEMENT A

Vodilo/podpore
(dano na izbiro)

Ttesnilo pokrova

Jeklena plošča
s=10+5

Gumijasta plošča
s=10+10

Nakovalo
Osnovna struktura
(dana na izbiro)

Osnovna tla
Elastična struktura

Slika 29.2 Položaj nosilca
Kjer je:
d premer orodja (mm),
d1 premer nakovala (1200 ± 100 mm),
d2 notranji premer podporne strukture nakovala (≤ 1800 mm),
d3 premer pokrova preskusnega bloka (≤ 2200 mm),
d4 premer odprtine orodja v pokrovu (≤ 350 mm),
d5 premer tesnila orodja (≤ 1000 mm),
h1 vidna dolžina orodja med najnižjim delom ohišja in gornjo površino tesnila orodja (mm)
h1 = d ± d/2,
h2 debelina tesnila orodja nad pokrovom (≤ 20 mm) (če se tesnilo orodja nahaja pod
pokrovom, njegova debelina ni omejena; lahko je narejeno iz penaste gume),
h3 razdalja med zgornjo površino pokrova in zgornjo površino nakovala (250 ± 50 mm),
h4 debelina izolirne penaste gume tesnila pokrova (≤ 30 mm),
h5 debelina nakovala (350 ± 50 mm),
h6 globina preboja orodja (≤ 50 mm).
Če se kot preskusni blok uporablja kvader, je največja dolžina enaka ustreznemu premeru,
pomnoženemu z 0,89.
Prazen prostor med pokrovom in nakovalom se lahko zapolni z elastično penasto gumo ali drugim
absorpcijskim materialom gostote < 220 kg/m3.
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30. HIDRAVLIČNI AGREGATI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev naprave

Hidravličen agregat mora biti nameščen na odbojni površini; agregati na saneh pa morajo biti
nameščeni na 0.4 m visokem podstavku, razen če proizvajalec ne zahteva drugačnih pogojev
namestitve.
Preskus z obremenitvijo

Med preskušanjem ne smejo biti na hidravlični agregat priključena nobena orodja.
Hidravlični agregat mora biti v stanju mirovanja znotraj obsega, ki ga določa proizvajalec.
Obratovati mora pri nazivni hitrosti in nazivnem tlaku, ki sta navedena v navodilih za kupca.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti mora biti vsaj 15 s.
31. STROJI ZA REZANJE UTOROV V BETONU IN ASFALTU
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Stroj za rezanje utorov mora biti opremljen z največjim možnim rezilom, kot ga je predvidel
proizvajalec v navodilih za kupca. Motor mora obratovati pri največji hitrosti z rezilom v praznem
teku.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti mora biti vsaj 15 s.
32. KOMPAKTORJI ZA ODPADKE NA ODLAGALIŠČIH

Enako, kot je določeno v 38. točki te priloge.
33. VRTNE KOSILNICE
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Preskuševališče
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Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 11094:2002.
V primeru spora je treba meritve izvajati na prostem na umetni površini skladno s 4.1.2 točko iz
standarda SIST ISO 11094: 2002.
Popravek zaradi površine preskuševališča K2A

a) Meritve na prostem
K2A = 0
b) Meritve v zaprtem prostoru
Če je vrednost konstante K2A, določena brez umetne površine in v skladu s prilogo A iz standarda z
oznako SIST EN ISO 3744: 1997, manjša od 2.0 dB, se le-te ne upošteva.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 11094: 2002.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev naprave

Če bi kolesa vrtne kosilnice lahko potlačila umetno površino za več kot 1 cm, je treba kolesa
postaviti na podpornike, da so le-ta zravnana z umetno površino. Če rezilne priprave ni mogoče
ločiti od pogonskih koles vrtne kosilnice, je treba kosilnico preskusiti na podpornikih, pri čemer
rezilna priprava obratuje pri največji hitrosti, ki jo predpiše proizvajalec. Podporniki so narejeni
tako, da ne vplivajo na rezultate meritev.
Preskus brez obremenitve

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 11094: 2002.
Čas opazovanja

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 11094: 2002.
34. ŠKARJE ZA OBREZOVANJE TRAT IN NJENIH ROBOV

Enako, kot je določeno v prejšnji točki.
Škarje za obrezovanje trat morajo biti nameščene z ustrezno pripravo tako, da je njen rezilni del nad
središčem poloble. Pri škarjah za obrezovanje trat mora biti središče rezilne priprave 50 mm nad
površino. Da bi prilagodili rezilne nože, morajo biti škarje za obrezovanje robov trat nameščene čim
bližje preskuševališču.
35. PUHALNIKI LISTJA
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
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Preskuševališče

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 11094: 2002.
V primeru spora je treba meritve izvajati na prostem na umetni površini skladno s 4.1.2 točko iz
standarda z oznako SIST ISO 11094: 2002.
Popravek zaradi površine preskuševališča K2A

a) Meritve na prostem
K2A = 0
b) Meritve v zaprtem prostoru
Če je vrednost konstante K2A, določena brez umetne površine in v skladu s prilogo A iz standarda z
oznako SIST EN ISO 3744: 1997, manjša od 2.0 dB, se le-te ne upošteva.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 11094: 2002.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev naprave

Puhalnik listja mora biti nameščen v položaju za normalno uporabo tako, da je izpuh puhalne
naprave nameščen (50 ± 25) mm nad središčem poloble; če je predvideno, da se puhalnik listja drži
z obema rokama, ga mora držati oseba ali ustrezna priprava.
Preskus z obremenitvijo

Puhalnik listja mora obratovati pri nazivni hitrosti in nazivnem pretoku zraka, kot ju navaja
proizvajalec.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
Kadar se puhalnik listja uporablja tudi kot zbiralnik listja, je treba preskus izvesti pri obeh načinih
uporabe ter upoštevati višjo od izmerjenih vrednosti.
36. ZBIRALNIKI LISTJA
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Preskuševališče
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Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 11094: 2002.
V primeru spora se mora meritve izvajati na prostem na umetni površini v skladu s 4.1.2 točko iz
standarda z oznako SIST ISO 11094: 2002.
Popravek zaradi površine preskuševališča K2A

a) Meritve na prostem
K2A = 0
b) Meritve v zaprtem prostoru
Če je vrednost konstante K2A, določena brez umetne površine in v skladu s prilogo A iz standarda z
oznako SIST EN ISO 3744: 1997, manjša od 2.0 dB, se le-te ne upošteva.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 11094: 2002.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev opreme

Zbiralnik listja mora biti nameščen v položaju za normalno uporabo, tako da je vstopna odprtina
zbiralne naprave nameščena (50 ± 25) mm nad središčem poloble; če je predvideno, da se zbiralnik
listja drži z rokama, ga mora držati oseba ali ustrezna priprava.
Preskus z obremenitvijo

Zbiralnik listja mora obratovati pri nazivni hitrosti in nazivnem pretoku zraka v zbiralni napravi, kot
ju navaja proizvajalec.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
Kadar se zbiralnik listja uporablja tudi kot puhalnik listja, je treba preskus izvesti pri obeh načinih
uporabe ter upoštevati višjo od izmerjenih vrednosti.
37. VILIČARJI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Preskuševališče

Odbojna površina iz betona ali neporoznega asfalta.
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Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Merilna ploskev je polobla. Meritve se lahko izvajajo s štirimi položaji mikrofonov na merilnih
mestih z oznakami 2, 4, 6 in 8.
Pogoji obratovanja med preskušanjem

Upoštevati je treba varnostne zahteve in navodila proizvajalca.
Pogoji ob dviganju
Pri vozilu, stoječem na mestu, se mora tovor (material, ki ne absorbira zvoka, npr. jeklo ali beton,
vsaj 70% dejanske zmogljivosti, ki je navedena v navodilih proizvajalca) dvigniti pri največji
hitrosti iz znižanega položaja do standardne višine dviga, primerne za to vrsto industrijskega vozila
v skladu z ustreznim standardom na področju varnosti industrijskih tovornjakov. Če je dejanska
najvišja višina dviga manjša, se lahko uporabi pri posameznih meritvah. Višino dviga se mora
navesti v preskusnem poročilu.
Pogoji pri vožnji
Vozilo naj brez tovora s polnim pospeškom od stanja mirovanja prevozi razdaljo, ki ustreza njegovi
trikratni dolžini, da doseže linijo A-A (linija, ki povezuje mikrofona na položajih 4 in 6), nadaljuje z
vožnjo vozila pri največjem pospešku do linije B-B (linija, ki povezuje mikrofona na položajih 2 in
8). Ko zadek vozila prečka linijo B-B, se lahko sprosti pedalo za plin.
Če ima vozilo večkratni zobniški prenos, je treba izbrati prestavo, ki zagotavlja največjo možno
hitrost na merilni razdalji.
Čas opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči, če uporabimo več kot en pogoj
obratovanja

Čas opazovanja je:
a) pri dviganju: celoten ciklus dviganja,
b) pri vožnji: opazovanje se začne, ko središče vozila prečka linijo A-A in konča, ko njegovo
središče doseže linijo B-B.
Končna raven zvočne moči za vse vrste viličarjev se izračuna z enačbo:

{

}

LWA = 10 log 0,3 × 10 0,1LWAc + 0,7 × 10 0,1LWAa ,
kjer:
- indeks "a" označuje dviganje in
- indeks "c" vožnjo.
38. NAKLADALNIKI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
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Preskuševališče

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 6395: 2002.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 6395: 2002.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev naprave

Gosenični nakladalnik se mora preskušati na preskuševališču skladno s 6.3.3 točko iz standarda z
oznako SIST ISO 6395:2002.
Preskus z obremenitvijo

Tako, kot je določeno v prilogi C iz standarda z oznako SIST ISO 6395:2002.
Čas opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči, če uporabimo več kot en pogoj
obratovanja

Tako, kot je določeno v prilogi C iz standarda z oznako SIST ISO 6395:2002.
39. PREMIČNI ŽERJAVI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev naprave

Če je žerjav opremljen z zunanjimi zaščitnimi ograjami, morajo biti le-te popolnoma iztegnjene,
žerjav pa mora biti izravnan na svojih podstavkih v središčnem položaju možne podporne višine.
Preskus z obremenitvijo

Preskušani premični žerjav mora biti prikazan v standardni različici, kot jo opisuje proizvajalec.
Moč motorja, ki se uporablja za vrednotenje meje hrupa, je nominalna moč motorja, ki se uporablja
za premikanje žerjava. Žerjav mora biti opremljen z največjo dovoljeno protiutežjo, nameščeno na
vrtečo se strukturo.
Pred izvedbo kakršnihkoli meritev morata biti motor in hidravlični sistem premičnega žerjava
segreta na normalno delovno temperaturo v skladu z navodili proizvajalca. Upoštevani morajo biti
vsi potrebni varnostni postopki, ki so podani v priročniku za navodila.
Če je premičen žerjav opremljen z več motorji, mora biti motor za obratovanje žerjava v pogonu.
Nosilni motor mora biti izključen.
Če je motor premičnega žerjava opremljen z ventilatorjem, mora le-ta med preskusom obratovati.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

106 / 6. 12. 2002 /

Stran

12439

Če lahko ventilator obratuje pri različnih hitrostih, se mora preskus izvesti z ventilatorjem pri
največji hitrosti.
Premični žerjav se mora preskušati pod naslednjimi tremi (točke (a) do (c)) ali štirimi (točke (a) do
(d)) pogoji:
a) Dviganje. Mobilni žerjav mora biti obremenjen z bremenom, ki povzroča 50 % največje sile v
vrvi. Preskus sestoji iz dviganja bremena in takojšnjega spuščanja le-tega na izhodiščni položaj.
Dolžina ročice mora biti izbrana tako, da celoten preskus traja 15 - 20 s.
b) Obračanje. Z ročico, naravnano na kot med 40º - 50º glede na horizontalo in brez bremena, se
mora zgornji nosilec zavrteti 90º na levo, čemur sledi takojšen zasuk nazaj na izhodiščni
položaj. Krak mora biti na svoji minimalni dolžini. Čas opazovanja mora biti enak času, ki je
potreben za izvedbo delovnega ciklusa.
c) Manipuliranje z žerjavom. Preskus se začne z dviganjem krajšega kraka iz najnižjega
delovnega položaja, čemur sledi takojšnje spuščanje kraka v prvoten položaj. Premik mora biti
izveden brez bremena. Preskus mora trajati vsaj 20 s.
d) Teleskopsko podaljševanje (če se uporablja. S krakom naravnanim na kot med 40º - 50º glede
na horizontalo, brez bremena in s popolnoma uvlečenim krakom, le teleskopski valj prvega dela
mora biti podaljšan skupaj s prvim delom do svoje polne dolžine in takoj uvlečen skupaj s
prvim delom.
Ne glede na pogoje iz točke (a) do (d) iz prejšnjega odstavka pa za vse delovne pogoje velja
naslednje:
- hitrost motorja je enaka 3/4 največje hitrosti, določene za način obratovanja žerjava, z
odstopanjem ± 2 %;
- pospešek in pojemek je največji, vendar tak, da ni nevarnih premikov bremena ali blokiranja
kavlja;
- premikanje je pri največji možni hitrosti, kot je navedeno v navodilih za dane pogoje
obratovanja.
Čas opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči, če uporabimo več kot en pogoj
obratovanja

Končno raven zvočne moči se izračuna:
a) če se uporablja teleskopsko podaljševanje
LWA = 10 log ( 0.4×10 0,1LWAa + 0,25×10 0,1LWAb + 0,25×10 0,1LWAc + 0,1×10 0,1LWAd )
b) če se teleskopsko podaljševanje ne uporablja
LWA = 10 log ( 0.4×10 0,1LWAa + 0,3×10 0,1LWAb + 0,3×10 0,1LWAc ),
kjer je:
L WAa raven zvočne moči za ciklus dviganja,
L WAb raven zvočne moči za ciklus obračanja,
L WAc raven zvočne moči za ciklus manipuliranja z žerjavom,
L WAd raven zvočne moči za ciklus teleskopskega podaljševanja (če se uporablja).
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40. PREMIČNI KONTEJNERJI ZA ODPADKE
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Preskuševališče

- odbojna površina iz betona ali neporoznega asfalta;
- laboratorijski prostor, ki omogoča prosto polje nad odbojno površino.
Popravek zaradi površine preskuševališča K2A

a) Meritve na prostem
K2A = 0
b) Meritve v zaprtem prostoru
V primeru, ko je vrednost konstante K2A, določena v skladu s prilogo A iz standarda z oznako
SIST EN ISO 3744:1997, manjša ali enaka 2.0 dB, se le-te ne upošteva.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Merilna ploskev je polobla. Merilna mesta za 6 položajev za mikrofone se določijo skladno
s 5 točko iz dela A te priloge. Merilna razdalja je r = 3 m.
Pogoji obratovanja med preskušanjem

Vse meritve morajo biti izvedene s praznim kontejnerjem.
Preskus št. 1: Prosto zapiranje pokrova vzdolž ohišja kontejnerja

Da bi zmanjšali vpliv operaterja na meritve, mora le-ta stati ob zadnji strani kontejnerja (na strani
ob tečajih). Pokrov se mora sprostiti iz sredine, da se med padcem prepreči skrivljenje.
Meritev se izvede med naslednjim ciklusom, ponovljenim 20-krat:
- na začetku se pokrov dvigne navpično;
- pokrov se sprosti naprej, po možnosti brez impulznega odriva, z nepremičnim operaterjem ob
zadnji strani, dokler se pokrov ne zapre;
- po končanem zapiranju se pokrov dvigne v začetni položaj.
Če je potrebno, se operater lahko občasno premakne, da dvigne pokrov.
Preskus št. 2: Popolno odpiranje pokrova kontejnerja

Da bi zmanjšali vpliv operaterja na meritve, mora le-ta pri štirikolesnem kontejnerju stati ob zadnji
strani kontejnerja (na strani ob tečajih) ali na desni strani kontejnerja (med položajema mikrofonov
na poziciji 10 in 12) pri dvokolesnih kontejnerjih. Pokrov se mora sprostiti iz sredine ali čim bližje
sredini.
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Kolesa morajo biti med preskušanjem blokirana, da se prepreči kakršnokoli premikanje kontejnerja.
Da preprečimo kakršnokoli premetavanje oziroma sunek, lahko operater pri dvokolesnih
kontejnerjih le-tega zadržuje z rokami na njegovem zgornjem robu.
Meritev se izvede med naslednjim ciklusom:
- na začetku se pokrov odpre vodoravno;
- pokrov se sprosti brez impulznega odriva;
- po končanem odprtju se pokrov pred možnim poskokom dvigne v začetni položaj.
Preskus št. 3: Kotaljenje kontejnerja po neravni umetni stezi

Za ta preskus se uporablja umetna preskusna steza, ki oponaša neravna tla. Preskusna steza je iz
dveh vzporednih trakov iz jeklene mreže (6 m dolgih in 400 mm širokih), pritrjenih na odbojno
površino približno vsakih 20 cm. Razdalja med dvema trakovoma je prilagojena vrsti kontejnerja,
tako da se kolesa lahko kotalijo po vsej dolžini steze. Zagotovljena mora biti namestitev na gladko
površino. Če je potrebno, se pritrdi trak na tla z elastičnim materialom, da se izogne emisijam
parazitnega hrupa.
Vsak trak lahko sestoji iz več 400 mm širokih elementov, pritrjenih med seboj.
Primer ustreznega traku je prikazan na sliki 40.1 in 40.2.
Operater se nahaja na tisti strani kontejnerja, kjer so tečaji.
Meritev se izvede, medtem ko operater vleče kontejner vzdolž umetne steze s konstantno hitrostjo
približno 1 m/s, med točkama A in B (razdalja 4.24 m - glej sliko 39.3), ko os kolesa pri
dvokolesnem kontejnerju ali os prvega kolesa pri štirikolesnem kontejnerju doseže točko A ali
točko B. Ta postopek se ponovi trikrat v vsako smer.
Med preskusom mora biti pri dvokolesnem kontejnerju kot med kontejnerjem in stezo 45°, medtem
ko mora pri štirikolesnem kontejnerju operater zagotoviti ustrezen stik koles s stezo.
Čas opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči, če uporabimo več kot en pogoj
obratovanja
Preskus št. 1 in 2: Prosto zapiranje pokrova vzdolž ohišja kontejnerja in popolno odpiranje
pokrova kontejnerja

Če je možno, se meritve izvedejo istočasno na šestih položajih mikrofonov, drugače pa se izmerjene
ravni zvoka na vsakem položaju mikrofona razvrsti v naraščajočem vrstnem redu. Ravni zvočne
moči se izračuna z združevanjem vrednosti na vsakem položaju mikrofonov glede na to, v kateri
vrsti so.
A-vrednotena raven zvočnega tlaka posameznega dogodka se izmeri za vsako od 20 zapiranj in 20
odpiranj pokrova na vsakem merilnem mestu. Raven zvočne moči LWA zapiranje in LWA odpiranje se
izračuna iz povprečja kvadratov petih najvišjih dobljenih vrednosti.
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Preskus št. 3: Kotaljenje kontejnerja po nepravilni umetni stezi

Čas opazovanja T mora biti enak času, potrebnem da se prevozi razdalja med točkama A in B na
stezi.
Raven zvočne moči LWA kotaljenje je enaka povprečju šestih vrednosti, ki se med seboj razlikujejo za
manj kot 2dB. Če ta kriterij ni izpolnjen po šestih meritvah, se ciklus ponovi tolikokrat, kot je
potrebno.
Končna raven zvočne moči se izračuna z enačbo:

{

1
LWA = 10 ⋅ log ⋅ 10 0,1LWAzapiranje + 10 0,1LWAodpiranje + 10 0,1LWAkotaljenje
3

1 Toga žična mreža
2 Območje kotaljenja
3 Prilagojeno kontejnerju

Slika 40.1 Risba steze za kotaljenje

}
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- Trdo jekleno vlakno (4 mm)
- Velikost odprtine žične mreže (50 mm × 50 mm)
2 Letev za togo žično mrežo
3 Odbojna površina
Slika 40.2 Podrobnosti konstrukcije in namestitev steze za kotaljenje

1 - Tečaj

Slika 40.3 Merilna razdalja
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41. MOTORNI OKOPALNIKI - MOTOKULTIVATORJI

Enako, kot je določeno v 33. točki te priloge.
Orodje mora biti med meritvijo odklopljeno.
42. FINIŠERJI ZA CESTE
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Motor stroja mora obratovati pri nazivni hitrosti, ki jo navaja proizvajalec. Vse delovne enote
morajo biti aktivirane in morajo obratovati pri naslednjih hitrostih:
- sistem prenosa
- sistem polaganja
- bat (hitrost, takt)
- vibratorji (hitrost, neuravnotežen moment)
- tlačni cilindri (frekvenca, tlak)

vsaj 10% maksimalne vrednosti
vsaj 40% maksimalne vrednosti
vsaj 50% maksimalne vrednosti
vsaj 50% maksimalne vrednosti
vsaj 50% maksimalne vrednosti

Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
43. OPREMA ZA ZABIJANJE PILOTOV
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Preskuševališče

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 6395: 2002.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Oprema za zabijanje pilotov je nameščena na vrhu pilota, ki ima v tleh dovolj upora, da lahko
oprema deluje z enakomerno hitrostjo.
V primeru udarnih kladiv mora biti vrh opremljen z novim, lesenim polnilom.
Glava pilota je 0,5 m nad preskuševališčem.
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Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
44. STROJI ZA POLAGANJE CEVI

Enako, kot je določeno v 1. točki te priloge.
45. STEZNI GOSENIČARJI

Enako, kot je določeno v 1. točki te priloge.
46. ELEKTRIČNI GENERATORJI
Osnovni standardi za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Popravek zaradi površine preskuševališča K2A

a) Meritev na prostem
K2A = 0
b) Meritev v zaprtem prostoru
Če je vrednost konstante K2A, določena v skladu s priloga A iz standarda z oznako SIST EN ISO
3744:1997, manjša ali enaka 2.0 dB, se le-te ne upošteva.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Merilna ploskev je polobla. Merilna mesta in merilna razdalja za 6 položajev za mikrofone se
določijo skladno s 5. točko iz dela A te priloge.
Če je razdalja l večja od 2 m se mora uporabiti kvader z merilno razdaljo d = 1 m v skladu s
standardom z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev opreme

Električni generatorji morajo biti nameščeni na odbojni površini; generatorji na saneh morajo biti na
0,4 m visokem podstavku, razen če proizvajalec ne zahteva drugačnih pogojev za namestitev.
Preskus z obremenitvijo

Tako, kot je določeno v 9. točki iz standarda z oznako SIST ISO 8528 - 10:2002.
Čas opazovanja
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Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
47. STROJI ZA POMETANJE
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Stroj za pometanje mora biti preskušen v nepremičnem položaju. Motor in pomožne enote morajo
obratovati s hitrostjo, kot jo je predvidel proizvajalec za obratovanje delovne opreme; metla
obratuje pri najvišji hitrosti in ni v stiku s tlemi; sesalni sistem mora delovati z največjo sesalno
močjo, tako da razdalja med tlemi in ustjem sesalnega sistema ne presega 25 mm.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
48. SMETARSKA VOZILA
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744:1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Smetarsko vozilo mora biti preskušeno v nepremičnem položaju pri naslednjih obratovalnih
pogojih:
1. motor deluje pri največji hitrosti, ki jo je predvidel proizvajalec. Oprema ne sme delovati.
Preskus se ne izvede za vozila, ki imajo le električni pogon;
2. sistem kompaktiranja deluje. Smetarsko vozilo in zbiralni lijak, ki prestreza odpadke, morata biti
prazna. Če se hitrost motorja samodejno pospešuje, ko deluje sistem kompaktiranja, se mora
izmeriti to vrednost. Če je izmerjena vrednost za več kot 5 % nižja od hitrosti, ki jo navaja
proizvajalec, se izvede preskus pri pospeševanju motorja iz kabine, tako da se zagotovi hitrost
motorja, ki jo navaja proizvajalec. Če proizvajalec ne navaja hitrosti motorja za sistem
kompaktiranja ali če vozilo ni opremljeno z avtomatskim pospeševalnikom, mora biti hitrost
motorja, ki izhaja iz pospeševanja v kabini, 1200 obr/min;
3. dvižni mehanizem deluje navzgor in navzdol, brez bremena in kontejnerja. Hitrost motorja se
pridobi in uravnava kot pri delovanju sistema kompaktiranja iz prejšnje točke;
4. material pada v vozilo za zbiranje odpadkov.
Material se v razsutem stanju prazni skozi zbiralni lijak (začetno prazen) s pomočjo dvižne naprave.
V ta namen se mora uporabiti dvokolesni kontejner z zmogljivostjo 240 l v skladu s standardom z
oznako SIST EN 840-1:2002. Če dvižna naprava ne more dvigniti takšnega kontejnerja, se uporabi
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kontejner z zmogljivostjo blizu 240 l. Material naj sestavlja 30 PVC cevi, od katerih ima vsaka
maso približno 0,4 kg in naslednje dimenzije:
- dolžina:
- nazivni zunanji premer:
- nazivna globina:

150 mm ± 0,5 mm
90 mm + 0,3/-0 mm
6,7 mm + 0,9/-0 mm

Čas opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči, če uporabimo več kot en pogoj
obratovanja

Čas opazovanja mora biti:
1. vsaj 15 s; končna raven zvočne moči je LWA1
2. vsaj tri zaključene cikluse, če deluje sistem kompaktiranja avtomatsko. Če sistem kompaktiranja
ne deluje avtomatsko, temveč ciklus za ciklusom, izvedemo meritve vsaj med tremi ciklusi. Končna
raven zvočne moči LWA2e je efektivna vrednost treh ali več meritev;
3. vsaj tri kontinuirano zaključene delovne cikluse, ki vključujejo celoten čas dviganja dviganja in
spuščanja naprave. Končna raven zvočne moči LWA3 je efektivna vrednost treh ali več meritev;
4. vsaj tri zaključene delovne cikluse, od katerih vsak vključuje padanje 30 cevk v zbiralni lijak.
Posamičen ciklus ne sme preseči 5 s. Za te meritve se L pAeq,T zamenja z L pA,1s . Končna raven
zvočne moči je LWA4, ki je efektivna vrednost treh ali več meritev, ki se izračuna z enačbo:

LWA = 10 log (0,06 × 100,1LWA1 + 0,53 × 100,1LWA2 + 0,4 × 100,1LWA3 + 0,01 × 100,1LWA4 )
Če je smetarsko vozilo le na električni pogon, se predpostavi, da je koeficient pri LWA1 enak
vrednosti 0.
49. STROJI ZA REZKANJE CESTIŠČA
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev naprave

Vzdolžna os stroja za rezkanje cestišča mora biti vzporedna y-osi.
Preskus z obremenitvijo:

Stroj za rezkanje cestišča mora biti v stanju mirovanja znotraj obsega, opredeljenega v navodilih za
kupca. Motor in vsi priključki morajo obratovati pri nazivni hitrosti v prostem teku.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15s.
50. STROJI ZA BRAZDANJE - BRANE
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Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Preskuševališče

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 11094:2002.
V primeru spora se morajo meritve izvajati na prostem na umetni površini skladno s 4.1.2 točko iz
standarda SIST ISO 11094:2002.
Popravek zaradi površine preskuševališča K2A

a) Meritev na prostem
K2A = 0
b) Meritev v zaprtem prostoru
Če je vrednost konstante K2A, določena v skladu s prilogo A iz standarda z oznako SIST EN ISO
3744:1997, manjša ali enaka 2.0 dB, se le-te ne upošteva.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 11094:20023.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Stroj za brazdanje mora obratovati z motorjem pri nazivni hitrosti in z delovnimi pripomočki v
prostem teku (obratujejo, vendar ne trgajo).
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
51. DROBILNIKI / SEKALNIKI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Preskuševališče

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 11094:2002.
Popravek zaradi površine preskuševališča K2A

a) Meritev na prostem
K2A = 0
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b) Meritev v zaprtem prostoru
Če je vrednost konstante K2A, določena v skladu s prilogo A iz standarda z oznako SIST EN ISO
3744:1997, manjša ali enaka 2.0 dB, se le-te ne upošteva.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Tako, kot je določeno v standardu z oznako SIST ISO 11094:2002.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Drobilnik/sekalnik je treba preskušati med sekanjem enega ali več kosov lesa.
Delovni ciklus sestavlja sekanje okroglega kosa lesa (suh bor ali vezan les) dolžine vsaj 1,5 m, ki je
na enem koncu zaostren in ima premer približno enak največjemu možnemu, ki ga
drobilnik/sekalnik lahko sprejme, in je naveden v navodilih, ki jih dobi kupec.
Čas opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči

Čas opazovanja je treba zaključiti, ko na sekalni površini ni več materiala, vendar ne sme preseči
20 s. Če sta možna oba obratovalna načina, je treba navesti višjo raven zvočne moči.
52. STROJI ZA ODSTRANJEVANJE SNEGA Z ROTIRAJOČIM ORODJEM
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Stroj za odstranjevanje snega z rotirajočim orodjem je treba preskusiti v mirujočem položaju.
Skladno s priporočili proizvajalca mora le-ta obratovati z delovno opremo pri največji hitrosti in z
motorjem pri ustrezni hitrosti.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
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53. VOZILA ZA ČRPANJE
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Vozilo za črpanje je treba preskušati v mirujočem položaju. Motor in pomožne enote obratujejo s
hitrostjo, ki jo je predvidel proizvajalec za obratovanje delovne opreme; vakuumska črpalka
obratuje z največjo hitrostjo, ki jo je predvidel proizvajalec. Oprema za črpanje obratuje tako, da je
notranji tlak enak atmosferskemu ("0 % vakuuma"). Hrup pretoka sesalne šobe ne sme vplivati na
rezultate meritev.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
54. STOLPNI ŽERJAVI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

a) Meritve na nivoju tal
Merilna ploskev je polobla . Merilna mesta in merilne razdalje za 6 položajev za mikrofone se
določijo skladno s 5. točko dela A te priloge.
b) Meritve izvedene na višini kraka
Kjer je dvižni mehanizem nameščen na višini kraka, mora biti merilna površina krogla s polmerom
4 m, njeno središče pa mora sovpadati z geometričnim središčem vitla.
Kjer se meritve izvajajo z dvižnim mehanizmom na podpori kraka žerjava, je območje merilne
površine krogla; S je enaka 200 m2.
Položaji mikrofonov morajo biti takšni, kot so prikazani na sliki 54.1.:
Štirje položaji mikrofonov na vodoravni površini, ki gre skozi geometrično središče mehanizma
(H = h/2), z:
- L = 2.8m in
- d = 2.8m - l/2,
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kjer je:
- L = polovična razdalja med dvema zaporednima položajema mikrofonov,
- l = dolžina mehanizma (vzdolž osi kraka),
- b = širina mehanizma,
- h = višina mehanizma,
- d = razdalja med oporo mikrofona in mehanizmom v smeri kraka.
Druga dva položaja mikrofonov se morata nahajati na točkah sečišča krogle in navpične linije, ki
gre skozi geometrično središče mehanizma.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev opreme

a) Meritev dvižnega mehanizma
Med preskusom mora biti dvižni mehanizem nameščen na enega od naslednjih načinov. Položaj
mora biti opisan v preskusnem poročilu.
(a) Dvižni mehanizem na nivoju tal.
Žerjav mora biti postavljen na ravno odbojno površino iz betona ali neporoznega asfalta.
(b) Dvižni mehanizem na podpori kraka.
Dvižni mehanizem mora biti najmanj 12 m nad tlemi.
(c) Dvižni mehanizem pritrjen na tla.
Dvižni mehanizem mora biti pritrjen na ravno odbojno površino iz betona ali neporoznega
asfalta.
b) Meritev generatorja energije
Kjer je generator energije priključen na stolpni žerjav, ne glede na to ali je povezan z dvižnim
mehanizmom ali ne, mora biti stolpni žerjav nameščen na ravno odbojno površino iz betona ali
neporoznega asfalta.
Kjer je dvižni mehanizem nameščen na podpori kraka, se lahko meritve hrupa izvedejo z
mehanizmom, ki je montiran na podpori kraka ali pritrjen na tla.
Kjer je energijski vir, ki poganja stolpni žerjav, neodvisen od žerjava (električni generator ali
omrežje, ali hidravlični ali pnevmatski pogon), se izmeri le raven hrupa mehanizma vitla.
Kjer je generator energije priključen na stolpni žerjav, se mora ta izmeriti generator energije in
dvižni mehanizem ločeno, če nista kombinirana. Kjer sta ti dve napravi kombinirani, se meritev
nanaša na celoten sklop.
Dvižni mehanizem in generator energije morata biti med preskusom nameščena in uporabljena v
skladu z navodili proizvajalca.
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Preskus brez obremenitve

Generator energije, vgrajen v stolpni žerjav, mora obratovati pri polni moči, kot jo je navedel
proizvajalec.
Dvižni mehanizem mora obratovati neobremenjen, z vrtenjem bobna pri rotacijski hitrosti, ki
ustreza največji hitrosti premikanja kavlja v dvižnem in spuščajočem načinu. To hitrost opredeli
proizvajalec. Višja od obeh ravni zvočne moči (dviganje ali spuščanje) se mora uporabiti kot
rezultat preskusa.
Preskus z obremenitvijo

Generator energije, vgrajen v stolpni žerjav, mora obratovati pri polni moči, kot jo je navedel
proizvajalec. Dvižni mehanizem mora obratovati z napetim kablom pri bobnu, kar ustreza največji
obremenitvi (za najmanjši polmer) ter s kavljem, ki se giblje z največjo hitrostjo. Obremenitev in
hitrosti mora opredeliti proizvajalec. Med preskusom je treba preverjati hitrost.
Čas opazovanja / vrednotenje končne ravni zvočne moči, če uporabimo več kot en pogoj
obratovanja

Za merjenje ravni zvočnega tlaka dvižnega mehanizma mora biti čas merjenja (tr + tf) sekund, kjer
je:
- tr je čas v sekundah pred aktiviranjem zavore, z dvižnim mehanizmom, ki obratuje na zgoraj
opisan način. Za namen preskusa je tr = 3 s,
- tf je čas v sekundah med trenutkom, ko se zavora aktivira in trenutkom, ko se kavelj popolnoma
umiri.
Če se uporablja integrator, mora biti čas integracije enak (tr + tf) sekund.
Efektivna vrednost na položaju mikrofona z oznako i je podana z:
- Lpi = 10 log [ (tr 10 0.1Lri + tf 10 0.1Lfi ) / (tr + tf)]
- Lri je raven zvočnega tlaka na položaju mikrofona z oznako i v času tr
- Lfi je raven zvočnega tlaka na položaju mikrofona z oznako i v času zaviranja tf .
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55. ROVOKOPAČI

Enako, kot je določeno v 1. točki te priloge.
56. VOZILA ZA PREVOZ BETONA
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Preskus z obremenitvijo

Vozilo za prevoz betona mora biti preskušeno v mirujočem položaju. Boben je napolnjen z betonom
srednje gostote (razširitvena mera 42-47 cm) skladno z nazivno zmogljivostjo. Motor, ki poganja
boben, mora obratovati pri hitrosti, ki povzroča največjo hitrost bobna, navedeno v navodilih za
kupca.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
57. ČRPALKE ZA VODO
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Merilna ploskev je kvader. Število in položaji mikrofonov se določijo v skladu s standardom z
oznako SIST EN ISO 3744:1997 pri merilni razdalji d = 1 m.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev opreme

Vodno črpalne enote morajo biti nameščene na odbojni površini; črpalne enote na saneh pa morajo
biti nameščene na 0,4 m visokem podstavku, razen če proizvajalec ne zahteva drugačnih pogojev za
namestitev.
Preskus z obremenitvijo

Motor mora obratovati na točki največje učinkovitosti, podane v navodilih proizvajalca.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
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58. VARILNI GENERATORJI
Osnovni standard za merjenje emisije hrupa je standard z oznako SIST EN ISO 3744: 1997.
Popravek zaradi površine preskuševališča K2A

a) Meritev na prostem
K2A = 0
b) Meritev v zaprtem prostoru
Če je vrednost konstante K2A, določena v skladu s prilogo A iz standarda z oznako SIST EN ISO
3744:1997, manjša ali enaka 2.0 dB, se le-te ne upošteva.
Merilna ploskev / število položajev mikrofonov / merilna razdalja

Merilna ploskev je polobla. Merilna mesta in merilne razdalje za 6 položajev mikrofonov se
določijo v skladu s 5. točko dela A te priloge.
Če je razdalja l večja od 2 m se mora uporabiti kvader v skladu s standardom z oznako SIST ISO
3744: 1997 pri merilno razdalji d = 1 m.
Pogoji obratovanja med preskušanjem
Namestitev opreme

Varilni agregat mora biti nameščen na odbojni površini; varilni agregati na saneh morajo biti
nameščeni na 0,4 m visokem podstavku, razen če proizvajalec ne zahteva drugačnih pogojev za
namestitev.
Preskus z obremenitvijo

Tako, kot je določeno v 9. točki iz standarda z oznako SIST EN ISO 8528-10:2002.
Čas opazovanja

Čas opazovanja mora biti vsaj 15 s.
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DEL C: DOVOLJENE RAVNI ZVOČNE MOČI

Tabela 1: dovoljene ravni zvočne moči
vrsta stroja
P – neto moč v kW

stroji za kompaktiranje (vibracijski
valjarji,
vibracijske plošče in vibracijski bati)
Buldožerji na gosenicah
Nakladalniki na gosenicah
Bagri-nakladalniki na gosenicah
Buldožerji na kolesih
Nakladalniki na kolesih
Bagri-nakladalniki na kolesih
Prekucniki
Ravnalniki-grederji
Kompaktorji za odpadke na
odlagališčih
Viličarji z motorji z notranjim
zgorevanjem
Premični žerjavi
Stroji za kompaktiranje (nevibracijski
valjarji)
Finišerji za ceste
Hidravlični agregati
Bagri
Gradbena dvigala za transport blaga
Gradbeni vitli
Motorni okopalniki-motokultivatorji
Ročno-upravljani lomilci in
krampi za beton
Stolpni žerjavi
Varilni generatorji
Električni generatorji
Kompresorji
Vrtne kosilnice
Škarje za obrezovanje trave in njenih
robov

Pel* – el. moč v kW
M – masa v kg
L – rezalna širina v cm
P≤8
8 < P ≤ 70
P>70
P ≤ 55
P> 55

dovoljena raven zvočne
moči v dB/1 pW
od
od
veljavnosti
3. januarja
pravilnika
2006
108
105
109
106
89+11 lg P 86 + 11 lg P
106
103
87 + 11 lg P 84 + 11 lg P

P ≤ 55
P > 55

104
85+11 lg P

101
82+11 lg P

P ≤ 15
P>15

96
83+11 lg P

93
80+11 lg P

m ≤ 15
15 < m <30
m ≥ 30
Pel ≤ 2
2<P el ≤ 10
P el >10
P ≤ 15
P >15
L ≤ 50

107
94+11 lg P
96+11 lg P
98 + lg P
97 + lg P el
98 + lg P el
97 + lg P el
99
97 + 2 lg P
96

105
92+11 lg P
94+11 lg P
96 + lg P
95 + lg P el
96 + lg P el
95 + lg P el
97
95 + 2 lg P
94

50<L ≤ 70
70< L ≤ 120
L >120

100
100
105

98
98
103
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* Pel za varilne generatorje: običajen tok za varjenje, pomnožen z običajno obremenilno napetostjo
za najnižjo vrednost faktorja storilnosti, ki ga navaja proizvajalec.
* Pel za električne generatorje; glavna moč se izračuna na način, določen v 13.3.2. točki iz standarda
z oznako SIST ISO 8528-1:2002.
Vrednost dovoljene ravni zvočne moči, izračunane na podlagi enačb iz tabele 1 te priloge, je treba
zaokrožiti na celo število. Če je vrednost decimalnih mest manjša od 0,5, se upošteva nižje celo
število, v primeru vrednosti decimalnih mest, ki je večja ali enaka 0,5, pa se upošteva višje celo
število.
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PRILOGA 4
NAČIN CE OZNAČEVANJA SKLADNOSTI IN OZNAKA ZA ZAJAMČENO
VREDNOST RAVNI ZVOČNE MOČI

Oznako CE o skladnosti morajo sestavljati začetnice ‘CE’ v naslednji obliki:

Če se oznaka CE o skladnosti zmanjša ali poveča v skladu z velikostjo opreme, je treba upoštevati
sorazmerja na gornji risbi. Različne sestavine oznake CE o skladnosti morajo imeti v osnovi enako
navpično dimenzijo, ki ne sme biti manjša od 5 mm.
Oznaka za zajamčeno raven zvočne moči mora vsebovati celoštevilčno vrednost ravni zvočne moči
izraženo v dB, znak LWA in shematski prikaz zvočnika v okviru naslednjih dimenzij:

Če se oznaka zmanjša ali poveča v skladu z velikostjo opreme, je treba upoštevati sorazmerja na
gornji risbi. Kljub vsemu navpična dimenzija v oznaki ne sme biti manjša od 40 mm, če je to
mogoče.
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PRILOGA 5
UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI PROIZVODA
VZOREC CERTIFIKATA O SKLADNOSTI
ES CERTIFIKAT O SKLADNOSTI
1. PROIZVAJALEC

2. ES CERTIFIKAT O SKLADNOSTI št.

3. IMETNIK CERTIFIKATA

4. PRIGLAŠENI ORGAN

5. LABORATORIJSKO POROČILO

6. NA PODLAGI PRAVILNIKA O EMISIJI
HRUPA STROJEV, KI SE UPORABLJAJO NA
PROSTEM

Št.

Datum:

Izmerjena raven zvočne moči:
......................dB
7. OPIS OPREME
Vrsta opreme:
Trgovsko ime:
Št. tipa:
Tip motorja(-ev):
Vrsta energije:

Kategorija:
Identifikacijska številka:
Proizvajalec:
Moč/obr:

Druge zahtevane tehnične značilnosti:
8. K TEMU CERTIFIKATU SO PRILOŽENI NASLEDNJI DOKUMENTI, KI IMAJO ŠTEVILKO,
NAVEDENO V OKENCU 2:
9. VELJAVNOST CERTIFIKATA:
(Pečat)
Kraj
(Podpis)
Datum:

/

/
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Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o elektromagnetni
združljivosti

Na podlagi četrtega odstavka 91. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) objavlja minister za
informacijsko družbo v soglasju z ministrico za gospodarstvo

S E Z N A M S T A N D A R D O V,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o elektromagnetni združljivosti
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Uporaba SIST EN 60947-1:2000 ne ustvarja domneve o skladnosti brez drugih delov standarda
Uporaba SIST EN 60730-1:2001 ne ustvarja domneve o skladnosti brez drugih delov standarda
Uporaba SIST EN 55012:2002 ustvarja domnevo o skladnosti s slovenskimi predpisi o elektromagnetni
združljivosti za tista vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim izgorevanjem in niso zajeta
v slovenskih predpisih, ki prenašajo direktive 95/54/EC, 97/24/EC ali 2000/2/EC

Soglašam!
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

Št. 2680-15/2002
Ljubljana, dne 20. novembra 2002.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

Št.

Ta seznam nadomešča seznam standardov, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/01.

Opomba 6
Opomba 7
Opomba 8
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OBČINE

BENEDIKT
5271.

Pravilnik o računovodstvu

Na podlagi 4. in 52. člena zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi 15. člena statuta
Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet
občine Benedikt na 29. seji dne 4. 9. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o računovodstvu
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik ureja naloge in organizacijo računovodstva
ter pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi Občine Benedikt.
2. člen
Občina vodi poslovne knjige na podlagi zakona o računovodstvu, zakona o javnih financah ter podzakonskih aktov, ki jih izda minister pristojen za finance za pravne osebe
javnega prava. Vprašanja, ki niso urejena z zakonom o računovodstvu, podzakonskimi akti na njegovi podlagi, ali s tem
pravilnikom, se rešujejo v skladu s z kodeksom računovodskih načel in splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS).
II. ORGANIZIRANOST IN VODENJE RAČUNOVODSTVA
3. člen
Računovodstvo se organizira in vodi na način, ki omogoča:
– zagotavljanje informacij nadzornim organom države
(proračunska inšpekcija, Računsko sodišče RS, nadzorni
odbor občine) za ocenjevanje namembnosti, gospodarnosti
in učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ,
– vpogled zunanjih organov zavoda v poslovanje in razpolaganje s sredstvi z namenom ugotavljanja uresničevanja
nalog občine, za katere prejemajo sredstva iz sredstev javnih financ,
– vpogled davčnih organov v obračun davkov in prispevkov ter drugih obveznosti,
– zagotavljanje informacij poslovodstvu občinske uprave in predstavniškemu organu – občinskemu svetu o načrtovanih in uresničenih odhodkih občine, ki naj bi imelo pozitiven vpliv za odgovorno ravnanje z javnimi sredstvi.
4. člen
Računovodska opravila opravlja delavec, ki je s pogodbo o delu opredeljen kot računovodja in ga je župan določil
za pooblaščenega računovodjo. Odgovornost računovodje
je urejena s tem pravilnikom. Pri svojem delu mora računovodja upoštevati strokovno etiko, kodeks računovodskih načel in finančnega poslovanja.

5. člen
Finančno poslovanje vodi računovodja v skladu z zakonom o javnih financah in zakonom o plačilnem prometu in s
predpisi in navodili Ministrstva za finance ter po nalogu
župana.
Pri svojem delu mora upoštevati predpise in odločitve
pristojnega organa občine.
6. člen
V računovodstvu se zagotavljajo podatki, ki omogočajo:
– vpogled v stanje in gibanje sredstev in obveznosti do
njihovih virov,
– vpogled v porabo proračunskih sredstev po proračunskih uporabnikih in postavkah,
– vpogled v porabo sredstev za materialne stroške po
stroškovnih mestih,
– vpogled v porabo sredstev za izobraževanje,
– ugotavljanje prihodkov, odhodkov,
– pripravo finančnih načrtov,
– sestavljanje poročil in analiz,
– drugo na zahtevo pristojnih organov.
7. člen
Podatki iz 6. člena se zagotavljajo:
– v glavni knjigi,
– pomožnih knjigah,
– analitičnih evidencah.
III. POSLOVNE KNJIGE
8. člen
Poslovne knjige se zagotavljajo po časovnem zaporedju in sistematsko zajemanje poslovnih dogodkov, o katerih
pričajo knjigovodske listine. Po časovnem zaporedju se knjiži v dnevnikih, sistematska evidenca pa se opravi na knjigovodskih kontih v glavni knjigi in pomožnih knjigah.
9. člen
Občina vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega
knjigovodstva z uporabo kontnega načrta, ki temelji na enotnem kontnem načrtu, ki ga je predpisal minister pristojen za
finance (pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Uradni list RS, št. 86/99, 110/99) ter v skladu z odredbo o
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov enotnega
kontnega načrta.
Občina vrednost poslovnih dogodkov knjiži v polni višini v bruto znesku in jih medsebojno ne poračunava.
10. člen
Poslovne knjige se vodijo v računovodstvu občine računalniško (glavna knjiga, saldakonti, pomožne knjige in
analitične evidence). Računalniško vodene poslovne knjige
se po potrebi lahko tiskajo ali prikazujejo na zaslonu.
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11. člen
Poslovne knjige so:
1. dnevnik,
2. glavna knjiga,
3. pomožne knjige.
Obvezne pomožne knjige so:
– blagajniški dnevniki po vrstah,
– knjiga opredmetenih osnovnih sredstev,
– knjiga terjatev do kupcev oziroma knjiga izdanih računov,
– knjiga obveznosti do dobaviteljev oziroma knjiga prejetih računov.
Občina vodi še analitične evidence:
– plač in drugih prejemkov delavcev,
– drugih izplačil (sejnine, pogodbe o delu, pogodbe...),
– itd.
12. člen
Nastale spremembe na sredstvih in obveznostih do
virov sredstev se knjižijo po načelih skrbnosti in ažurnosti.
Knjigovodstvo je ažurno, če so knjiženja v posameznih poslovnih knjigah opravljena najkasneje v osmih dneh od pridobitve izvirne listine.
13. člen
Glavna knjiga se vodi računalniško. Uporabni program
glavne knjige omogoča, da je podatek z enim vnosom knjižen v glavni knjigi in pomožni knjigi.
Način vodenja glavne knjige mora zagotavljati, da se
lahko med poslovnim letom po potrebi izpišejo, odtisnejo
posamezni konti, na koncu obračunskega obdobja pa se
izpiše, odtisne celotna glavna knjiga.
14. člen
Poslovne knjige se odpirajo in zaključujejo vsako poslovno leto. Izjema je analitična evidenca osnovnih sredstev,
katere odpiranje in zapiranje ni vezano na poslovno leto.
Ta knjiga je odprta in se vodi, dokler se osnovna sredstva uporabljajo. Po vseh knjiženjih za poslovno leto in kontroliranju izkazanih stanj se poslovne knjige zaključijo.
Glavno knjigo in dnevnik, (če sta vodena računalniško)
se ob koncu poslovnega leta odtisne, zveže, zaključi in
odloži.
Zaključitev glavne knjige podpišeta župan in računovodja.
Prav tako se ob koncu poslovnega leta odtisnejo, zvežejo, zaključijo in odložijo pomožne knjige.
Preostale pomožne knjige se hranijo na nosilcih podatkov, zavarovanih pred izbrisom ali drugimi poškodbami.
Zaključitev pomožnih knjig podpišeta župan in računovodja.
IV. KNJIGOVODSKE LISTINE
15. člen
Vsaka poslovna sprememba pri sredstvih in obveznostih do njihovih virov, odhodkih in prihodkih, stroških se
lahko knjiži samo na podlagi knjigovodske listine.
Knjigovodske listine (v papirni obliki ali v obliki elektronskih zapisov) morajo izkazovati poslovne dogodke verodostojno in pošteno.
Knjigovodske listine morajo biti take, da nedvoumno
kažejo poslovne spremembe in vsebujejo ustrezne podatke
za knjiženje.
Izvirna knjigovodska listina se sestavi v trenutku nastanka poslovne spremembe.
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16. člen
Besedila in številke v knjigovodskih listinah se ne smejo popravljati tako, da bi postala njihova verodostojnost dvomljiva. Popravljajo se s prečrtovanjem prvotnih besedil oziroma številk ali z metodo storna. Popravek opravi oseba, ki je
izdala knjigovodsko listino in ga hkrati vnese na vse izvode
knjigovodske listine. Blagajniške in druge listine, ki izpričujejo denarne poslovne dogodke, se sploh ne smejo popravljati, ampak se uničijo in sestavijo nove.
17. člen
Vsaka knjigovodska listina mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in naslov izdajatelja listine,
– naziv listine z označbo zaporednosti listine,
– datum nastanka poslovnega dogodka ter datum izstavitve listine,
– vsebino poslovne spremembe,
– oznake stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev za
listine, iz katerih izhajajo izdatki in prejemki, če se spremljajo
po mestih in nosilcih,
– količino, mersko enoto in ceno (ter razčlenitev vezano na davek na dodano vrednost) ter znesek izražen v tolarjih,
– podpise sodelujočih pri poslovnih dogodkih,
– podpis osebe, pooblaščene osebe za sestavitev listine,
– podpis osebe, pooblaščene osebe za kontrolo in
likvidacijo listine.
Knjigovodske listine se sistematsko označujejo s šifro
po vsebinskih vidikih (plačilni promet, nakup, nabava, itd) in
z zaporedno številko.
1. Notranje knjigovodske listine
18. člen
Notranje knjigovodske listine so:
– računi za prodajo storitev,
– naročilnice, izdajnice, prevzemnice, dobavnice,
– potrdilo o vplačilih in izplačilih,
– obračuni, dobropisi,
– pogodbe za dana posojila in prejeta posojila in druge
pogodbe,
– odredbe, odločbe in sklepi za nakazila in izplačila,
– druge listine, s katerimi se odreja evidentiranje poslovnih sprememb na sredstvih in obveznostih do virov sredstev proračuna občine, kot so začetna bilanca, elaborat o
popisu premoženja in listine o usklajevanju terjatev in obveznosti.
19. člen
Notranje knjigovodske listine izdaja pooblaščeni delavec na predlog župana, in sicer:
– računi za prodajo storitev (računovodstvo),
– naročilnice, izdajnice, prevzemnice, dobavnice (tajništvo),
– potrdilo o vplačilih in izplačilih (računovodstvo),
– obračuni, dobropisi (računovodstvo),
– pogodbe za dana posojila in prejeta posojila in druge
pogodbe (računovodstvo, tajništvo),
– odredbe, odločbe in sklepi za nakazila in izplačila
(tajništvo),
– druge listine, s katerimi se odreja evidentiranje poslovnih sprememb na sredstvih in obveznostih do virov sredstev proračuna občine, kot so začetna bilanca, elaborat o
popisu premoženja in listine o usklajevanju terjatev in obveznosti, (računovodstvo, tajništvo).
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Delavec, ki sestavi knjigovodsko listino s svojim podpisom jamči za resničnost poslovnega dogodka in da listina
pošteno prikazuje podatke o poslovnem dogodku.
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– odgovorni delavec (tajništvo) s podpisom na listini
potrdi prevzem pisarniškega materiala in podobnega, materiala za kuhinjo,
– itd.

2. Sprožanje poslovnih dogodkov
6. Kontrola knjigovodskih listin
20. člen
Poslovne dogodke sprožajo in listine podpisujejo
(odredbodajalec):
– župan,
– vodja organizacijske enote.
21. člen
Pooblaščeni nosilci sredstev (odredbodajalci) prevzemajo naslednjo odgovornost:
– v celoti odgovarjajo za verodostojnost dokumentov,
ki so podlaga za nakazilo in izplačila proračunskih sredstev
in verodostojnost ostalih dokumentov, ki so podlaga za evidentiranje sprememb na sredstvih in obveznostih do virov
sredstev proračuna,
– pri dogovarjanju predplačil v pravnih poslih, ki jih
sklepajo, so dolžni upoštevati navodila o izvrševanju proračuna v zvezi z zavarovanjem plačil,
– pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, morajo upoštevati plačilne roke, ki veljajo za izplačila iz sredstev proračuna, v skladu
z navodili o izvrševanju proračuna,
– pri oddaji javnih naročil morajo upoštevati postopek
izvajanja javnega razpisa, ki ga predpisuje zakon o javnih
naročilih,
– odgovarjajo za porabo sredstev, ki ni v skladu z dodeljenimi pooblastili in za nenamensko porabo proračunskih
sredstev.
3. Gibanje notranjih knjigovodskih listin
22. člen
Izvedene računovodske listine sestavlja računovodja.
4. Zunanje knjigovodske listine
23. člen
Zunanje knjigovodske listine so:
– računi za osnovna sredstva, material, blago in storitve,
– pogodbe o delu, financiranju in druge pogodbe,
– naročilnice za material, blago, storitve,
– dnevni izpiski stanja žiro računa s seznami posameznih prilivov in odlivov denarnih sredstev,
– predračuni, obračuni, ipd.
5. Gibanje zunanjih knjigovodskih listin
24. člen
Račune za prejeto blago, storitve prejme (vložišče, tajništvo) in jih preda računovodstvu, ki kontrolira količino,
ceno, vrednost, skladnost s proračunsko postavko in drugo
ter to potrdi s podpisom ter jih preda takoj računovodji, ki s
svojim podpisom in odredbo za plačilo, katero podpiše župan preda v likvidacijo in knjiženje računovodji.
Podobno navesti za vse zunanje listine!
Primer:
– odgovorni delavec (računovodstvo, tajništvo) s podpisom na listini potrdi prevzem osnovnega sredstva in je s
tem odgovoren za razporeditev osnovnih sredstev in evidenco v zvezi s tem,

25. člen
Pooblaščeni delavec za kontrolo knjigovodskih listin in
za likvidacijo s svojim podpisom potrdi pravilnost, točnost in
zakonitost knjigovodske listine kot dokumenta, ki dokazuje
poslovno spremembo.
Kontrolira predvsem:
– ali je listina formalno računsko pravilna,
– ali so listini priloženi vsi dokumenti, ki dokazujejo
nastanek poslovne spremembe v skladu z navodili pristojnega ministrstva in ministrstva za finance za izplačila iz sredstev proračuna,
– ali je poslovna sprememba nastala v obliki in obsegu,
kot je navedeno v dokumentu,
– ali so cene v knjigovodski listini pravilne in v skladu z
dogovorom oziroma pogodbo,
– ali je davek na dodano vrednost pravilno obračunan,
– ali je rok plačila, naveden v listini, istoveten z dogovorjenim rokom,
– ali so na knjigovodski listini zaračunani kakšni stroški, ki so v nasprotju z dogovorom.
V. USKLAJEVANJE POSLOVNIH KNJIG TER POPIS
SREDSTEV IN OBVEZNOSTI
26. člen
Stanje v pomožnih knjigah oziroma analitičnih evidencah se usklajuje s stanjem v glavni knjigi vsak mesec po
stanju zadnjega dne v mesecu.
Delavec, ki vodi analitične evidence predloži stanje iz
analitičnih evidenc računovodji najkasneje v desetih dneh
po preteku obdobja za katero se opravlja usklajevanje. Razlike v stanju je potrebno razčistiti oziroma stanje uskladiti
najkasneje v petih dneh po preteku obdobja usklajevanja.
27. člen
Usklajevanje prometa in stanja glavne knjige z dnevnikom ter pomožnih knjig z glavno knjigo se prav tako opravi,
preden se sestavi obračun za obračunsko obdobje.
28. člen
Knjigovodsko stanje sredstev, terjatev in obveznosti se
najmanj enkrat na leto uskladi z dejanskim stanjem, ki se
ugotavlja s popisom.
Za popis terjatev in obveznosti občine se imenuje posebna popisna komisija. Terjatve in obveznosti popiše popisna komisija po stanju v računovodskih evidencah na dan
31. decembra, preveri realnost izkazanih zneskov in pojasni
razloge za nepravočasno izterjavo, oziroma izplačilo. Terjatve in obveznosti, za katere ni pravilne, oziroma popolne
dokumentacije, izkaže popisna komisija v posebnih popisnih listih. Dvomljive, sporne, neizterljive in zastarane terjatve izkaže v popisnem poročilu posebej.
Posebej se pripravi tudi poročilo o usklajevanju terjatev
za sredstva, ki jih imajo v upravljanju javni zavodi, javna
podjetja, gospodarski javni zavodi ter o vložkih občine v
gospodarske družbe.
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Popis sredstev, terjatev ter obveznosti do virov sredstev se opravi vsako leto po stanju na dan 31. decembra.
Župan lahko po potrebi določi tudi druge roke med
letom za popis sredstev, terjatev in obveznosti do virov sredstev.
Župan določi člane popisnih komisij najmanj petnajst
dni pred začetkom popisa.
Računovodja izda petnajst dni pred rokom za popis
navodila za popis.
29. člen
Člani popisnih komisij so odgovorni za:
– pravilno ugotovitev dejanskega stanja sredstev, terjatev in obveznosti,
– natančno in pravilno sestavljanje in izpolnjevanje popisnih listov,
– pravočasno izvršitev nalog popisa,
– pravočasno in pravilno sestavo poročila o popisu.
30. člen
Osebe, ki so materialno odgovorne za sredstva, ki se
popisujejo, morajo najkasneje do dneva, določenega za
začetek popisa, razvrstiti, zaznamovati in urediti sredstva, da
bi se laže, hitreje in pravilno popisala.
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35. člen
Za sprotno hrambo poslovnih knjig in knjigovodskih
listin, ki se hranijo v prostorih računovodstva, je odgovoren
računovodja.
Za hrambo poslovnih knjig in knjigovodskih listin v arhivu je odgovoren delavec v vložišču.
36. člen
Poslovne knjige in knjigovodske listine se hranijo v
skladu s predpisi, vendar najmanj v teh rokih:
– letni računovodski izkazi in končni obračun plač ter
izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov,
trajno,
– knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži in
zakonom ali drugimi predpisi predpisane listine, pet let,
– prodajni in kontrolni bloki, pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine, dve leti,
– listine v zvezi z obračunom davkov v skladu z davčnimi predpisi.
Odvisno od časa hranjenja knjigovodskih listin je treba
pri računalniškem obravnavanju podatkov hraniti programsko dokumentacijo (uporabniške programe). Odvisno od
vrste računalniškega obravnavanja podatkov je občina dolžna hraniti tako programsko dokumentacijo, da bo strokovnjaku omogočala poznejše preverjanje.

31. člen
Podatki iz knjigovodstva oziroma iz ustreznih evidenc o
količinah se ne smejo dajati popisnim komisijam pred vpisom dejanskega stanja v popisne liste.

37. člen
Listine in knjige se izločajo iz arhiva vsako leto sproti.
Predlog za izločitev pripravi računovodja.

32. člen
Predsednik popisne komisije je odgovoren za pravočasno in pravilno sestavo poročila o popisu, ki ga predloži
pristojnemu organu zavoda.

VII. VREDNOTENJE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH
IZKAZIH

33. člen
Župan obravnava poročilo ob navzočnosti predsednika
komisije in računovodje ter odloči:
1. o načinu knjiženja in likvidacije ugotovljenih razlik,
2. o neposrednem odpisu s popravkom vrednosti materialnih vrednosti, terjatev in obveznosti,
3. o odpisu dotrajanih in neuporabnih sredstev,
4. o materialni odgovornosti posameznih delavcev za
ugotovljeni primanjkljaj ob popisu,
5. o drugem v zvezi s popisom.
(Priporoča se, da se pristojnim organom predloži posebej poročilo o usklajevanju terjatev in obveznosti ter poročilo
o popisu s predlogi o načinu knjiženja in likvidacije ugotovljenih inventurnih razlik.)
Odločitev pristojnega organa (župana) v zvezi s popisom je podlaga za knjiženje razlik in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim.
VI. HRANJENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, POSLOVNIH
KNJIG,RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN POSLOVNIH
POROČIL
34. člen
Poslovne knjige in knjigovodske listine se hranijo v
prostorih računovodstva in v arhivu.
Knjigovodske listine in poslovne knjige je treba hraniti
tako, da ne pride do fizičnega poškodovanja ali uničenja in
da niso dostopne nepoklicanim.

38. člen
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno
uporablja zakon o računovodstvu, ter Splošni slovenski računovodski standardi (SRS) kakor podzakonski predpisi izdani na podlagi zakona o računovodstvu ter ta pravilnik.
7. Osnovna sredstva
39. člen
Osnovna sredstva so zgradbe, poslovni prostori, oprema in pripadajoči nadomestni deli in drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta.
40. člen
Za drobni inventar, ki se všteva med osnovna sredstva,
se štejejo predmeti za urejanje prostorov, priročno orodje in
naprave ter vsa druga oprema in trajna oziroma vračljiva
embalaža z dobo uporabe daljše od enega leta, katerih
posamične nabavne vrednosti po obračunih dobaviteljev ne
presegajo tolarskih protivrednosti 500 ECU v času nabave.
41. člen
Drobni inventar, ki ne spada med osnovna sredstva, se
odpisuje z enkratnim odpisom ob izdaji v uporabo. Strošek
odpisa bremeni vire sredstev iz katerih je drobni inventar bil
nabavljen.
Občina vodi o drobnem inventarju iz prejšnjega odstavka količinsko evidenco po delavcih, ki imajo ta drobni inventar v uporabi.
42. člen
Osnovna sredstva, do katerih ima občina pravico iz
finančnega najema, se vodijo v posebni analitični evidenci,
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njihova nabavna vrednost pa je enaka njihovi pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin – tisti,
ki je manjša. Obresti po amortizacijskem načrtu za finančni
najem bremenijo stroške financiranja poslovnega leta, v katerem je vzeto osnovno sredstvo v finančni najem.

50. člen
Dolgoročno finančno naložbo, ki zaradi spremenjenega statusa dolžnika (stečaj, likvidacija) preneha biti dolgoročna, je treba izkazati kot kratkoročno.

8. Odpis osnovnih sredstev

51. člen
Računovodja mora najmanj enkrat letno, in sicer pred
sestavitvijo letnega obračuna poslovanja, preveriti ustreznost
izkazane velikosti posamezne dolgoročne finančne naložbe.

43. člen
Odpis osnovnih sredstev je reden in izreden.
Reden odpis se opravlja v skladu z zakonom o računovodstvu, navodilom o načinu in stopnjah rednega odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 86/99), SRS 36 in
SRS.
Izreden odpis se opravi v primeru odtujitve ali uničenja
opredmetenega osnovnega sredstev, trajne izločitve iz uporabe.
44. člen
Odpis opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju,
se opravlja posamično in se praviloma izkaže kot popravek
nabavne vrednosti v breme virov teh sredstev.
45. člen
Odpis osnovnih sredstev pridobljenih z donacijami se v
višini obračunane amortizacije opravi v breme oblikovanih
dolgoročnih rezervacij.
46. člen
Osnovna sredstva se ob koncu poslovnega leta prevrednotujejo v skladu s SRS.
Učinki prevrednotenja sredstev zaradi njihove okrepitve povečujejo obveznost do virov sredstev.
Prevrednotovanje zaradi oslabitve se opravlja v skladu
s SRS.
9. Neopredmetena dolgoročna sredstva
47. člen
Za neopredmetena dolgoročna sredstva veljajo enake
določbe kot za opredmetena osnovna sredstva.

11. Terjatve
52. člen
Terjatve se izkazujejo ločeno po vrstah. Ločeno se
izkazujejo predujmi za osnovna sredstva ter sredstva, ki so
sestavni del gibljivih sredstev bilance stanja.
Pri terjatvah iz gibljivih sredstev je treba ločeno izkazovati dolgoročne (nad eno leto) in kratkoročne (do enega
leta).
Terjatve se nadalje ločujejo in izkazujejo kot terjatve:
– terjatve do kupcev,
– dani predujmi in varščine,
– terjatve v zvezi s prihodki od financiranja,
– druge terjatve.
Ločeno se izkazujejo terjatve do pravnih oseb ali fizičnih oseb v državi in tujini.
53. člen
Za pravočasno izterjavo terjatev, predlaganje njihovega
prenosa na sporne terjatve, če se predvideva, da ne bodo
poravnane v roku ali niso poravnane v roku, skrbi računovodja.
V ta namen enkrat mesečno prejme od odgovornega
delavca v računovodstvu izpis odprtih postavk.
Za kasnejše odpise terjatev so potrebne ustrezne dokazne listine, zavrnitev stanj terjatev, sodne odločbe, sklep
o prisilni poravnani, sklep stečajnega postopka in druge
ustrezne listine.
Najmanj enkrat letno, in sicer pred sestavitvijo letnega
obračuna, računovodja preveri ustreznost velikosti posamezne vrste terjatve (uskladitev).
54. člen
Odpis terjatev odobri župan.

10. Dolgoročne finančne naložbe
12. Kratkoročne finančne naložbe

48. člen
Dolgoročne finančne naložbe so dolgoročne kapitalske naložbe, dolgoročna dana posojila in depoziti.
Dolgoročne finančne naložbe se v začetku izkazujejo
po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna ali
druga sredstva, dolgoročne terjatve pa z zneski, ki izhajajo iz
ustreznih listin.
Obračunane realne obresti in drugi donosi dolgoročnih
finančnih naložb in terjatev povečujejo vrednost teh dolgoročnih naložb in terjatev.
Donosi dolgoročnih finančnih naložb in terjatev se priznajo kot prihodki ob vnovčenju.

55. člen
Občasne viške denarnih sredstev občina nalaga v kratkoročne depozite v skladu s predpisi ministra, pristojnega
za finance.
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami se vodijo tudi
tisti deli dolgoročnih finančnih naložb, ki zapadejo v plačilo
najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja.
Zneski obračunanih obresti za kratkoročne depozite
povečujejo prihodke od tolarskih vezanih depozitov.

49. člen
Kapitalske naložbe v gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki vodijo poslovne knjige po določbah zakona o
gospodarskih družbah in zakona o gospodarskih javnih služah, se prevrednotujejo ob koncu poslovnega leta tako kot
določajo SRS.
Učinek prevrednotovanja povečuje lastne vire sredstev.

56. člen
Kot denarna sredstva se izkazujejo denarna sredstva v
blagajni ter dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje
z denarnimi sredstvi iz sredstev javnih financ.
Druge vrednotnice – znamke, koleki in drugo, se vodijo na časovnih razmejitvah kot kratkoročno odloženi stroški.

13. Denarna sredstva
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57. člen
Kot denarna sredstva – gotovina, se obravnavajo tudi
akceptni nalogi, čeki.
Knjigovodska evidenca čekov, akceptnih nalogov je
predpisana v kontnem načrtu občine.
58. člen
Blagajniški maksimum se določi v višini, ki je glede na
izkušnje iz preteklih let in predvidevanja, primeren.
Blagajniški maksimum v skladu s predpisi določi župan.
14. Dolgoročne obveznosti
59. člen
Dolgoročne obveznosti so izkazane v skladu SRS, in
sicer so to obveznosti, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem
od leta dni.
V računovodstvu mora biti zagotovljena dosledna evidenca vseh dolgoročnih obveznosti in izkazovanje ločeno za
dolgoročno dobljena finančna posojila, dolgoročne dobljene kredite, dolgoročne obveznosti iz poslovanja.
60. člen
Prevrednotenje dolgoročnih obveznosti, razen obveznosti, ki se nanašajo na sredstva v upravljanju, se obravnava
kot obrestovanje in bremeni odhodke financiranja.
15. Kratkoročne obveznosti
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17. Zaloge

64. člen
Material se takoj ob nabavi prenese v uporabo in istočasno bremeni stroške po nabavni vrednosti zato občina
praviloma ne izkazuje stanja zalog materiala.
18. Odhodki
65. člen
Odhodki občine se merijo in razčlenjujejo v skladu z
zakonom o računovodstvu, predpisi izdanimi na podlagi zakona in SRS.
66. člen
Odhodki se priznavajo po računovodskem načelu denarnega toka. To pomeni, da se odhodek prizna:
– če je poslovni dogodek, ki ima za posledice izkazovanja odhodka, dejansko nastal in
– če je dejansko prišlo do izplačila denarja oziroma
njegovega ekvivalenta.
Odhodki se razčlenjujejo na tekoče odhodke, odhodke tekočih transferov, investicijske odhodke in odhodke
investicijskih transferov.
67. člen
Tekoči odhodki so odhodki, ki zajemajo plačila, za
katera plačniki v povračilo ne prejmejo materiala ali opravljene storitve. Uporaba teh sredstev mora biti pri prejemniku
tekoče ali splošne narave in ne kapitalske.

61. člen
V skladu s SRS se med kratkoročne obveznosti vključujejo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu dni ali prej, in
tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni po datumu bilance stanja.

68. člen
Investicijski odhodki so plačila, namenjena pridobitvi
ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte,
novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter
drugih pomembnih naprav.

62. člen
Kratkoročne obveznosti se v začetku izkazujejo z dejanskimi zneski, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin.
Kratkoročne finančne naložbe v depozite se obrestujejo v skladu s pogoji, dogovorjenimi v posameznih pogodbah
z bankami.
Obračun obresti se opravi tudi ob letnem obračunu za
tiste kratkoročne finančne naložbe v depozite, ki zapadejo
šele v naslednjem letu, in sicer za obdobje od dneva nakazila do konca obračunskega leta.
Zneski obračunanih obresti za kratkoročne depozite
povečujejo prihodke od financiranja, ko so obresti plačane
oziroma ob prilivu.

69. člen
Odhodki investicijskih transferov so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo
njihovih osnovnih sredstev, nakup opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnovo, ipd.
Investicijski transferi so lahko tudi plačila za namene iz
prvega odstavka tega člena, za katera se pri prejemniku
sredstev vzpostavi obveznost iz naslova sredstev, prejetih v
upravljanje.

16. Kratkoročne časovne razmejitve
63. člen
Občina v skladu s predpisi in SRS po potrebi vzpostavlja kratkoročno časovno razmejevanje, in sicer:
– aktivne časovne razmejitve za potrebe razmejevanja
kratkoročno odloženih stroškov oziroma odhodkov in prehodno nezaračunanih prihodkov,
– pasivne kratkoročne časovne razmejitve za razmejevanje vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov in kratkoročno odloženih prihodkov.
Promet in stanje posameznih kontov kratkoročnih časovnih razmejitev se mesečno analizira.

70. člen
Odhodki so razčlenjeni tako, da omogočajo vpogled v
strukturo stroškov po njihovih naravnih vrstah, ki so: stroški
dela, stroški materiala, stroški storitev in drugi stroški.
V okviru skupin naravnih vrst stroškov se posamezne
vrste stroškov knjigovodsko evidentirajo na analitičnih kontih, določenih v skladu s potrebami občine na osnovi enotnega kontnega načrta.
71. člen
Vsak analitični konto stroškov ima v evidenci tudi pripadajočo šifro stroškovnega mesta in stroškovnega nosilca,
pri čemer se kot stroškovni nosilec šteje proračunska postavka iz finančnega načrta.
Stroškovna mesta predstavljajo organizacijske enote,
po katerih se spremljajo stroški.
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Stroški se razporejajo na stroškovna mesta in stroškovne nosilce neposredno, ob knjiženju iz knjigovodskih listin, na
katerih morajo biti poleg ostalih podatkov ti podatki navedeni.
19. Prihodki
72. člen
Prihodki občine se priznavajo po računovodskem načelu denarnega toka (plačana realizacija).
Prihodki se razčlenjujejo v skladu z določbami zakona
o računovodstvu, podzakonskimi akti na podlagi zakona ter
SRS.
Prihodki se razčlenjujejo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke.
VIII. RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN
PRIPRAVA FINANČNIH NAČRTOV
73. člen
Občina v skladu z zakonom o javnih financah ter predpisi izdanimi na podlagi zakona ter navodili ministrstva za
finance v računovodstvu zagotavlja podatke, ki so potrebni
za pripravo večletnih in letnih finančnih načrtov občine.
IX. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN LETNO POROČILO
74. člen
Letno poročilo obsega:
– bilanco stanja,
– izkaz prihodkov in odhodkov,
– pojasnila k izkazom,
– poslovno poročilo.
Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov, odhodkov ter presežek in primanjkljaj.
Računovodski izkazi in letno poročilo se sestavljajo za
potrebe občinske uprave, občinskega sveta, pristojnega ministrstva, po potrebi pa tudi za druge zunanje uporabnike.
75. člen
Neposredni uporabnik pripravi zaključni račun svojega
finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga
predloži županu do 28. februarja tekočega leta.
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega
proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega
proračuna in letnega poročila občinskemu svetu v sprejem.
76. člen
Letno poročilo pripravita župan in računovodja občine.
77. člen
Letno poročilo se sestavi za poslovno leto, ki je enako
koledarskemu letu kakor tudi ob statusnih spremembah, ob
prenehanju in v drugih primerih določenih z zakonom.
78. člen
Računovodski izkazi se pripravijo na zadnji dan obračunskega obdobja v skladu s pravilnikom o vsebini, členitvi
in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava, ki ga izda mininister, pristojen za finance.
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79. člen
Z odredbo o poročanju občin o prihodkih in odhodkih,
računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja
(Uradni list RS, št. 23/01) je določeno, da morajo občine
posredovati podatke, ki jih določata poročilo o prihodkih in
odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu
financiranja (obrazec P) in poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1), ki sta sestavni del odredbe.
Občine morajo navedene podatke posredovati ministrstvu,
pristojnemu za finance, do 15. dne v mesecu za obdobje od
1. 1. tekočega leta do konca preteklega meseca. Za pripravo poročil je odgovoren računovodja.
X. RAČUNOVODSKA KONTROLA IN NOTRANJE
REVIDIRANJE
80. člen
Računovodska kontrola zajema sprotne aktivnosti ugotavljanja pravilnosti in odpravljanje teh v vseh delih računovodskih postopkov.
Kontrola knjigovodskih listin se opravlja tako kot je
določena v tem pravilniku.
Odgovornost posameznih delavcev v računovodstvu in
drugih za opravljanje kontrole je opredeljena v tem pravilniku
in v pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi
občine Benedikt.
V poslovne knjige se ne smejo vnašati nobeni podatki
iz knjigovodskih listin, dokler ni opravljena kontrola. Računovodski obračuni in posamezni računovodski predračuni
se ne smejo sestavljati na podlagi podatkov iz poslovnih
knjig, dokler podatki niso kontrolirani.
Računovodsko kontroliranje knjigovodskih listin in poslovnih knjig zagotavlja, da se ugotavlja tudi morebitno neupoštevanje predpisov in internih aktov in računovodskih
standardov, zlorabe, poneverbe ter jih tako preprečuje.
Računovodsko kontroliranje podatkov je preverjanje ali
so poslovni dogodki nesporni, ali so jih odobrile pooblaščene osebe, ali so vsi poslovni dogodki tudi knjiženi, ali so
knjiženi pravočasno, v pravilnih zneskih, na ustreznih kontih
in ustreznih stroškovnih mestih.
81. člen
Računovodsko revidiranje kot preverjanje in ocenjevanje organiziranosti in delovanja računovodskega kontroliranja ter način sestavljanja računovodskih obračunov in predračunov, ki predstavlja notranji nadzor javnih financ, se bo
opravljal v skladu z navodilom o oblikah in izvajanju notranjega finančnega nadzora v občinah.
Revidiranje bo občina zagotovila tako da bo:
– ustanovila notranjo revizijsko službo ali
– poverila notranje revidiranje zunanjemu izvajalcu ali
– poverila notranje revidiranje ministrstvu za finance.
XI. POOBLASTILA IN ODGOVORNOST V
RAČUNOVODSTVU
82. člen
Za organizacijo in vodenje računovodstva je odgovoren
računovodja. Računovodja je odgovoren, da se pravilno
uporabljajo materialno finančni predpisi in SRS.
Odgovoren je za:
– organizacijo, koordinacijo in nadzor dela na področju
računovodstva,
– pravilno in ažurno vodenje poslovnih knjig,
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– usklajevanje analitičnih evidenc s knjigovodstvom
glavne knjige,
– pravočasno sestavo letnega poročila,
– pravočasno posredovanje podatkov za sestavo poročil pravočasno pripravo podatkov in poročil za župana in
svet zavoda ter nadzorni odbor,
– pravočasno zaključevanje poslovnih knjig,
– pravočasno dopolnjevanje pravilnika o računovodstvu in drugih aktov s področja računovodstva,
– pravočasno dopolnitev kontnega načrta v skladu s
predpisi,
– strokovno izpopolnjevanje računovodskih delavcev,
– organizacijo pravilne hrambe poslovnih knjig in knjigovodskih listin,
– in drugo v skladu s pogodbo o delu sklepom pristojnega organa.
83. člen
Za pravilno in ažurno vodenje poslovnih knjig v skladu s
predpisi in tem pravilnikom so odgovorni tudi delavci v skladu s svojo pogodbo o delu, ki opravljajo knjigovodska dela,
če je knjigovodstvo nepravilno in neažurno vodeno, ker so
bile knjigovodske listine nepravilne in neažurno sestavljene,
kontrolirane in prepozno poslane vodji knjigovodstva, so
odgovorni delavci, ki so določeni za to delo.
Prav tako odgovarjajo tudi delavci v skladu s svojo
pogodbo o delu, ki opravljajo računalniško obdelavo podatkov, če je knjigovodstvo nepravilno vodeno in neažurno po
njihovi krivdi.
XII. KONČNA DOLOČBA
84. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 41201-001/2002-3
Benedikt, dne 22. novembra 2002.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

CELJE
5272.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Ostrožno sever

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji
dne 3. 10. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Ostrožno sever
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
V skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za ob-
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dobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88
ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se
spremenijo in dopolnijo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ostrožno – sever (projekt Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje št. 88/88-94, odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever je
objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/94 ter kasnejše spremembe navedenega odloka v Uradnem listu RS, št. 87/97,
20/98, 42/99 in 55/00) v projektu, ki ga je pod št. 669A/2002 izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje in
je sestavni del tega odloka.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na del ureditvenega območja OS2 med cesto Ob Koprivnici in desnim bregom Koprivnice in zajemajo legalizacijo zunanjega plavalnega bazena s spremljajočim objektom.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno (Uradni list RS, št. 18/94) se spremeni in dopolni tako, da se dopolnijo posamezni členi glede na
spremenjeno vsebino zazidalnega načrta v obravnavanem
območju, ostale določbe navedenega odloka pa ostanejo
nespremenjene.
II. MEJA IN VELIKOST UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
V 3. členu se na koncu poglavja »2. Ureditveno območje OS2« doda nov odstavek, ki glasi:
»Meja ureditvenega območja sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta zajema parceli 548/2 (del) in 547/49
(del) k. o. Ostrožno. Tangirana zemljišča ležijo v k. o. Ostrožno in predstavljajo privatno zemljišče, ki je v lasti Ema
d.o.o. Velikost obravnavanega območja meri ca. 1300 m2.«
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
4. člen se spremeni in dopolni tako, da se na koncu
poglavja »2. Za ureditveno območje OS2« doda nov odstavek, ki glasi:
»Južni del območja OS2 med cesto ob Koprivnici in
desnim bregom Koprivnice je v skladu z novim zazidalnim
načrtom že realiziran in pozidan s poslovno-stanovanjskimi
hišami, sprememba zazidalnega načrta pa se nanaša na legalizacijo zunanjega plavalnega bazena za individualno uporabo
s spremljajočim objektom za potrebe garderobe in sanitarij.
Bazen je mogoče tudi pokriti s stekleno ali plastično zasteklitvijo na lahki konstrukciji, okolico pa hortikulturno urediti.«
IV. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI
NAČRTOVANIH POSEGOV
5. člen
4. člen se v poglavju »Urbanistični in arhitektonski pogoji« dopolni z naslednjima odstavkoma, ki se nanašata na gabarite ter pogoje oblikovanja zgrajenih in načrtovanih posegov:
»Legalizacija zunanjega plavalnega bazena za individualno uporabo v dimenzijah 12,20 x 7 m in globine od 1,06
do 1,85 m. Bazen je armiranobetonske izvedbe s tlakovano
okolico in ga je po potrebi mogoče prekriti s stekleno ali
plastično zasteklitvijo na lahki konstrukciji.
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Na severni strani bazena je na parceli št. 548/2 zgrajen spremljajoči objekt za potrebe garderobe, sanitarij in
pomožnih prostorov za obratovanje bazena. Dimenzije objekta so 18 x 4 m + 7 x 4 m, objekt je pritličen z lomljeno
štiri kapno streho, delno obzidan, delno odprt. Spremljajoči objekt in bazen sta obrobljena s teraso in parkovno
urejena.«
V. PARCELNE MEJE, FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo
izključno na legalizacijo plavalnega bazena s spremljajočim
objektom na delih parcel 548/2 in 547/49 k. o. Ostrožno.
VI. PROMETNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA
7. člen
6. člen se dopolni z novimi odstavki, ki se nanašajo na
posamezni infrastrukturni komunalni vod in se glasijo:
»Območje zazidalnega načrta Ostrožno je opremljeno
s prometno in komunalno infrastrukturo, vsi predvideni posegi se morajo prilagoditi pogojem obstoječe infrastrukture,
oziroma se navezujejo nanjo.
Prometno omrežje
Prometno omrežje je že izgrajeno in se s spremembami zazidalnega načrta ne spreminja. Predvidena objekta se
funkcionalno navezujeta na stanovanjsko-poslovni objekt na
parceli 548/1 k. o. Ostrožno tako, da ima enotno funkcionalno zemljišče le en skupen dovoz.
Kanalizacijsko omrežje
Predlagana objekta se morata navezovati na obstoječe
kanalizacijsko omrežje in upoštevati odmik od kanalizacijskega voda, ki poteka ob brežini Koprivnice ter upoštevati
pogoje upravljavca kanalizacijskega omrežja.
Električno omrežje in javna razsvetljava
Za zagotovitev oskrbe z električno energijo je izvedeno
elektroenergetsko omrežje, na katerega se priključujeta
predvidena objekta. Javna razsvetljava je izvedena ob cesti
Ob Koprivnici in ob Ulici heroja Rojška.
Ogrevanje
Naselje Ostrožno ima izgrajeno plinovodno omrežje,
na katerega se mora v skladu s pogoji upravljavca priključiti
tudi predvideni objekt, kolikor bi se ugotovila potreba po
ogrevanju.

Uradni list Republike Slovenije
izgrajena severna vezna cesta kot četrta etapa. Odmik ceste
od objektov na desni strani Koprivnice je izveden v dimenzijah, zaradi katerih predvideni hrup s ceste ne bo presegal
dovoljenih ravni hrupa.
VIII. POŽARNA VARNOST
9. člen
Stanovanjska soseska je že realizirana, izgrajena je vsa
komunalna infrastruktura.
Varen umik je možen na funkcionalne površine objektov, na ceste in na breg Koprivnice. Promet in delovne
površine za intervencijska vozila so po obstoječih cestah.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje so zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri novih posegih
je treba upoštevati pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
IX. TOLERANCE
10. člen
Pri gabaritih bazena za lastno uporabo s spremljajočim
objektom so mogoči minimalni odmiki od osnovnih gabaritov in spremembe zunanje ureditve okolice, ki se navezuje
na oznako funkcija objekta.
X. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Vsi ostali pogoji urejanja komunalne, prometne in energetske infrastrukture so opredeljeni v osnovnem odloku o
spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
Ostrožno (Uradni list RS, št. 18/94).
12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-19/2000-8
Celje, dne 3. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Vodnogospodarske ureditve
Bazenske vode je potrebno odvajati v površinski odvodnik po predhodni deklorinaciji, detajl iztočne glave mora
biti ustrezno prikazan v projektni dokumentaciji. Odpadne
vode, ki bodo nastale pri čiščenju bazena pa je potrebno
odvajati v javno kanalizacijo.

GROSUPLJE
5273.

VII. VARSTVO OKOLJA
8. člen
Znotraj ureditvenega območja je določena III. stopnja
varstva pred hrupom, saj je območje ob Koprivnici opredeljeno kot poslovno-stanovanjsko. Južno od Koprivnice bo

Odlok o ureditvenem načrtu »Družbeni dom«

Na podlagi 18. in 84. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in 39. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet
občine Grosuplje na 42. redni seji dne 30. 10. 2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o ureditvenem načrtu »Družbeni dom«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt »Družbeni
dom«.
Odlok o ureditvenem načrtu »Družbeni dom« je bil narejen z upoštevanjem usmeritev sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Grosuplje (odlok 352-36/96, Uradni list RS, št.
3/97, 57/98, 70/98 in 21/01), ki vsebujejo tudi programsko zasnovo za obravnavano območje.
Ureditveni načrt je izdelalo podjetje BD projektiranje
d.o.o. pod št. 01/02-UN novembra 2002. Sestavljata ga
tekstualni del in grafične priloge.
II. UVOD
2. člen
Opis območja urejanja
Območje obravnave leži v centru Grosupljega, ob jugovzhodni strani križišča Taborske in Adamičeve ceste. Zajema območje Družbenega doma in obstoječega parka. Celotna površina meri 2.125 m2, od tega je za gradnjo primernih 662 m2.
Meja območja poteka po robu pločnika cestišča parcelne št. 2225/1, zavije proti vzhodu in prečka parceli št.
1270/6 in 1270/7, poteka po severnem robu parcele
1270/3, južnem robu parcele 1270/4, prečka parcelo
1274/11 in 1274/2, kjer zavije proti severu in poteka po
zahodnem robu parcel 1274/14 in 1270/12, kjer zavije
proti vzhodu, prečka parceli 1270/12 in 2225/1 do roba
pločnika na parceli 2217, kjer se združi z izhodiščno točko.
Vse parcele so v k.o. Grosuplje – naselje.
V območje ureditvenega načrta so vključene naslednje
parcele (vse iz k.o. Grosuplje-naselje): 2225/1 (del),
1270/12 (del), 1270/1, 1274/2 (del), 1270/4, 1270/5,
1274/11(del), 1270/7 (del) in 1270/6 (del).
3. člen
Namembnost prostora
Ureditveni načrt »Družbeni dom« obravnava segment
»upravnega trikotnika« ob križišču Taborske ceste z Adamičevo. V območje tega ureditvenega načrta je zajeta nova
upravno-poslovna stavba na mestu sedanjega Družbenega
doma ter rekonstrukcija obstoječega parka. Rešitev uvoza
za motorna vozila in parkirišča za novi upravno-poslovni
objekt, kakor tudi nekatere rešitve v zvezi s komunalnim
opremljanjem tega območja, so opredeljeni v ureditvenem
načrtu »Upravni trikotnik«.
4. člen
Način izvajanja ureditvenega načrta
Območje »upravnega trikotnika«, tj. predel med Adamičevo, Taborsko in Kolodvorsko cesto, predstavlja zaključeno celoto, zato je ureditveni načrt »Družbeni dom« in ureditveni načrt »Upravni trikotnik« treba obravnavati kot enoten
prostorsko izvedbeni načrt, ki je na dva dela razdeljen samo
formalno.
5. člen
Planske in strokovne podlage za ureditveni načrt
Veljavni občinski prostorski planski akt za obravnavano
območje so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
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dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje
(odlok 352-36/96, Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98
in 21/01), ki vsebujejo tudi programsko zasnovo za obravnavano območje.
V tej programski zasnovi je predvideno, da se za obravnavano območje pripravi ureditveni načrt pod naslednjimi
pogoji:
– program: nadzidava Družbenega doma, javna zgradba s trgovsko, uslužnostno dejavnostjo v pritličju in poslovno-upravno dejavnostjo ter galerijo v nadstropjih; ureditev
parkirnih mest in primerne zunanje zelene ureditve,
– obvezna izhodišča: območje med Adamičevo, Taborsko in Kolodvorsko cesto je prednostno namenjeno ureditvi
poslovnih in upravnih prostorov; gabarit ne sme bistveno poslabšati osvetljenosti prostorov v bližnjem stanovanjskem bloku; pozornost je treba nameniti oblikovanju in umestitvi objekta, saj gre za zelo izpostavljeno in upadljivo lokacijo.
Do sprejetja ureditvenega načrta pa za to območje
veljajo prostorski ureditveni pogoji za planski celoti I/1 Šmarje – Sap in I/2 Grosuplje, Uradni list RS, št. 15/98.
Za ureditveni načrt »Družbeni dom« so bile pripravljene
tudi posebne strokovne podlage z naslovom strokovne podlage in idejna zasnova za ureditvena načrta »Upravni trikotnik« in »Družbeni dom« (BD Projektiranje, marec 2002).
6. člen
Izhodišče za izdelavo ureditvenega načrta
Idejna zasnova za predel »upravnega trikotnika«, katere del obravnava ta ureditveni načrt, je ob upoštevanju določil občinskega prostorskega plana, nastala na osnovi vseh
predhodnih dokumentov in dogovorov med zainteresiranimi
za ta predel mesta (strokovnih podlag za ureditvena načrta
»Upravni trikotnik« in »Družbeni dom«, predlogov in pripomb
z javne razgrnitve osnutka ureditvenega načrta »Upravni trikotnik«, predlogov potencialnih investitorjev, itd.). Idejna
zasnova predstavlja rešitev za naslednje naloge in omejitve:
– osrednja vloga obravnavane lokacije v mestnem urbanem kontekstu,
– prevladujoči upravno-poslovni program za objekte na
tem območju,
– velike potrebe po parkirnih površinah za vse možne
programe na območju,
– možnost fazne izgradnje in urejanja,
– kvaliteten ambient z drevoredom na Kolodvorski in
zato želja, da se ohrani miren značaj te ulice s pomočjo
prometne razbremenitve,
– dokaj velik nagib terena, ki pada od Adamičeve proti
križišču Kolodvorske in Taborske ceste,
– osončenost in požarni odmiki,
– dostopi za invalide in intervencijska vozila.
7. člen
Koncept urejanja
Osnovna izhodišča za urejanje predela med Adamičevo, Taborsko in Kolodvorsko cesto so:
– oblikovna in funkcionalna zasnova objektov in zunanjih ureditev mora ustrezati osrednji vlogi obravnavane lokacije v celotni mestni sliki in dajati vtis reprezentančnosti,
– izvedba dveh vzporednih nizov upravno poslovnih stavb
s parkirno hiše med obema nizoma; objekte v nizu ob Kolodvorski je mogoče graditi ločeno drug od drugega (ob upoštevanju požarne varnosti) ali pa jih med seboj združevati,
– zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest za programe v območju med Adamičevo, Taborsko in Kolodvorsko
cesto v okviru najmanj dvonivojske podzemne parkirne hiše z
možnostjo parkiranja tudi v parterju (streha garaže). Parkirna
hiša se izvede v osrednjem delu »upravnega trikotnika«,
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– izvedba glavnega dostopa za motorni promet z Adamičeve ceste,
– izvedba parkovnih ureditev v vogalih »upravnega trikotnika«,
– možnost ureditve »upravnega trikotnika« v dveh funkcionalno in oblikovno zaključenih fazah, posamezni objekti
znotraj obeh faz pa se lahko izvajajo ločeno,
– upoštevanje intervencijskih dostopov, požarne varnosti, osončenosti in dostopov za invalide.

III. POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV TER UREDITEV
ZUNANJIH POVRŠIN
8. člen
Splošno
Pogoji se nanašajo na objekt (upravno-poslovna stavba
A), ki je predviden na mestu sedanjega Družbenega doma,
zunanjo ureditev okrog nove stavbe in park ob križišču Taborske in Adamičeve, kar je prikazano na grafičnih prilogah
ureditvenega načrta: ureditvena situacija-prva faza, ureditvena situacija-zadnja faza, Parkirna hiša-prvi nivo-prva faza in
Parkirna hiša-prvi nivo-zadnja faza.
9. člen
Upravno-poslovna stavba A
namembnost:
– osrednja namembnost je upravna spremljajoče pa
trgovska, storitvena, kongresna,
– primerni programi so: prostori upravnih organov, različne pisarne, biroji, večnamenska dvorana za prireditve in
sestanke občanov, manjše trgovine, manjši gostinski lokal,
fotokopirnica, ipd. Pri storitvenih dejavnostih so nesprejemljive vse tiste, ki povzročajo hrup ali druga onesnaženja in ne
ustvarjajo kvalitetnega urbanega ambienta,
gradbeni in oblikovalski pogoji:
– vsi objekti v ureditvenih načrtih »Družbeni dom« in
»Upravni trikotnik« morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni,
– upravno-poslovna stavba A mora biti zgrajena znotraj
tlorisne površine, ki je v ureditveni situaciji predvidena za to
stavbo (bruto tlorisna površina pri 100% zasedenosti vrisanih tlorisnih dimenzij znaša 662 m2). Novi objekt mora zasesti najmanj 80% tlorisne površine namenjene za ta objekt.
Najmanj 70% fasade objekta mora slediti zunanjim robovom
omenjene tlorisne površine,
– kota pritličja je +335 m,
– višina objekta: pri večnamenski dvorani je dovoljena
svetla višina ca. 5 m, oziroma višina tako imenovanega
visokega pritličja. Za preostali del stavbe z upravno poslovnim programom je možna višina od P+3 do P+4, kar pomeni, da ima lahko objekt pri 100% zasedenosti v ureditveni
situaciji predvidene tlorisne površine pri višini P+3 2324 m2,
pri višini P+4 pa 2824 m2 bruto tlorisne površine (brez kleti),
– odmik objekta od obstoječih in na novo zgrajenih
mora biti takšen, da zadošča sanitarno-higienskim in požarno-varstvenim pogojem. V primeru, da je razdalja med posameznima objektoma manj kot 8 m, je potrebno izvesti protipožarne zidove ali druge ustrezne protipožarne tehnične
rešitve. Objekt v tem ureditvenem načrtu se lahko stikuje z
novim objektom, predvidenim na mestu obstoječe stavbe
sodišča v ureditvenem načrtu »Upravni trikotnik« (upravnoposlovna stavba B) in z njim v gradbeno tehničnem in oblikovnem smislu predstavlja zaključeno celoto,
– fasade: fasadi, ki gledata proti Taborski cesti in proti
parku ob križišču Taborske z Adamičevo cesto, morata biti
oblikovani kot glavni,
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– strešine objekta naj bodo ravne, ali enokapne z naklonom do 15°. Možna je tudi kombinacija obojega,
– arhitekturna rešitev objekta mora biti potrjena s strani
Občine Grosuplje.
10. člen
Zunanje površine
– park ob križišču Taborske in Adamičeve se ohrani in
uredi v smislu poravnave terena (prilagojenem višinskim kotam obodnih cest in ploščadi pred stavbama A in B), zasaditve dodatnega drevja in grmovnic ter predvsem ustreznega
vzdrževanja travnatih površin in zasaditev. Za ureditev parka
mora biti pripravljen primeren načrt, ki mora biti potrjen s
strani Občine Grosuplje. Pri ureditvi parka morajo prevladovati zelene površine,
– nivo terena v obravnavanem območju ne sme biti nižji
od javnih cest na katere meji in mora upoštevati višinske
kote označene v grafičnem delu ureditvenega načrta,
– odprte površine vzdolž glavnih fasad upravno-poslovne stavbe A se uredijo kot reprezentačne površine namenjene pešcem,
– vsi višinski prehodi v nivoju terena morajo biti opremljeni z rampami za invalide.
IV. IDEJNE REŠITVE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA,
VODOVODNEGA, KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN
OMREŽJA ZVEZ
11. člen
Prometna infrastruktura
Glavni dostop za motorni promet je predviden z Adamičeve ceste (RIII-646) in je obravnavan v okviru ureditvenega
načrta »Upravni trikotnik«. Ker je za celotni kompleks predviden en uvoz, kateri bo prometno obremenjen, je smiselno
predvideti pas za levo zavijanje na Adamičevi cesti. Ta uvoz
pomeni obenem tudi dostop za intervencijska vozila. Drugi
dostop za intervencijska vozila pa je možen s Taborske
ceste, direktno pred glavni vhod upravno-poslovne stavbe A
ter prek zelenice do fasade, ki gleda v park. Na ta način je
mogoč dostop do vseh stranic objekta, zato ni potrebno
zagotavljati dodatnih požarnih poti.
Investitor upravno-poslovne stavbe A je dolžan poskrbeti za zadostno število parkirišč za potrebe dejavnosti v
objektu. Rešitev parkirišč za ta objekt vsebuje ureditveni
načrt »Upravni trikotnik« – parkirna mesta se razen v parterju
(oziroma na strehi podzemne garaže) uredijo v podzemni
parkirni hiši. Pri določanju števila parkirnih mest je potrebno
upoštevati veljavne predpise glede zagotavljanja števila parkirišč za posamezne dejavnosti.
Dostava blaga za trgovski program in podobno se vrši
prek osrednjega parkirišča obravnavanega v ureditvenem
načrtu »Upravni trikotnik«.
Vse notranje cestne povezave in javne površine, ki so
predmet ureditvenega načrta »Upravni trikotnik«, je potrebno projektirati tako, da je urejeno odvodnjavanje preko
lovilcev olj. Vsa horizontalna in vertikalna signalizacija in
prometna oprema mora biti skladna z novim zakonom. Pri
pločnikih je potrebno izvajati rampe za vožnjo invalidskih
vozičkov.
Pri projektiranju cestnega omrežja se upošteva zakon o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter pravilnik o
tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in
njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti
(Uradni list SFRJ, št. 31/81).
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12. člen
Komunalna infrastruktura
Vodovod
Obravnavano območje, ki se nahaja v centralnem delu
Grosuplja, je s pitno vodo oskrbljeno iz PVC cevovoda preseka 100 mm, ki poteka ob južni strani Adamičeve ceste. Iz
prej omenjenega vodovoda se na zahodni strani objekta
Kolodvorska 2 odcepi PE cevovod preseka 90 mm, ki poteka preko makadamskega parkirišča, delno preko parka in
napaja objekte ob Taborski cesti. Cevovod bo tangiran z
izgradnjo podzemnih garaž in ga je potrebno prestaviti, kar
je predmet ureditvenega načrta »Upravni trikotnik«. Gradnja
upravno-poslovne stavbe ne bo tangirala obstoječega vodovodnega sistema, obstoječe hidrantno omrežje pa zadostuje
požarnovarnostnim zahtevam.
Priključitev na javno vodovodno omrežje se izvede iz
Kolodvorske ulice, vzporedno z kanalizacijskim priključkom.
S tem je predvideno tudi napajanje objekta Taborska 3 in
obravnavanega upravno poslovnega objekta. Rešitev omogoča opustitev obstoječega cevovoda iz PE cevi, ki sedaj
poteka po parku oziroma po območju načrtovane garažne
hiše.
Pri dimenzioniranju cevovoda se naj predvidi maksimalna poraba z upoštevanjem požarne vode. Za kompleks se
upošteva en požar istočasno. Pri projektiranju se upošteva
pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni
list RS, št. 30/91) in požarno vodo 12 l/s.
Pri projektiranju se še upoštevajo:
določila 12. člena odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 5/97) in
določila 10. člena odloka o pogojih dobave in načinu
odjema pitne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 29/91).
Kanalizacija
Območje celotnega naselja Grosuplje je oskrbljeno s centralnim kanalizacijskim sistemom mešanega tipa z odvodom
odpadnih komunalnih in meteornih voda na centralno čistilno
napravo, kjer se izvaja mehansko in biološko čiščenje.
Za obravnavano območje je predviden ločen sistem
odvajanja odpadnih komunalnih in meteornih vod. Predvidena kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda se priključuje na javno kanalizacijo, ki poteka od križišča Taborske in Kolodvorske ulice proti zahodu, ob severni strani
železniške proge. Meteorne odpadne vode se odvodnjavajo
po predvideni meteorni kanalizaciji vzporedno s kanalizacijo
za odvod odpadnik komunalnih voda do križišča Taborske in
Trubarjeve ceste, kjer se v nadaljevanju predvideva izgradnja kanala pod železniško progo do potoka južno od poslovnega centra Beta Grosuplje.
Za izvedbo kanalizacije obravnavanega območja je potrebno izvesti PGD, PZI projektno dokumentacijo. Vsa projektirana kanalizacija mora biti usklajena z osnovnim hidravličnim preračunom kanalizacije Grosuplje, ki je na voljo pri
upravljavcu.
Vse naprave in objekti se morajo izvesti vodotesno. Pri
dejavnostih, pri katerih se pojavljajo obremenjene odpadne
komunalne vode, se morajo predhodno dodatno obdelati
tako, da je možna kontrola pred izpustom v javno kanalizacijo. Kvaliteta odpadne vode v javno kanalizacijo mora ustrezati uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja, Uradni list RS, št. 32/93.
Odvod padavinskih vod s parkirišč in utrjenih površin v
okviru posameznih lokacij se izvede preko lovilcev olj. Cestna kanalizacija se izvede v okviru cest. Pri projektiranju in
dimenzioniranju kanala se uporabljajo podatki Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije Ljubljana, Hidrometeorološke postaje Grosuplje za opazovalno obdobje 6 let.
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Pri izračunu količine odpadne vode se upošteva koeficiente
odtoka za odvod odpadne vode iz površin, parkov in vrtov
(Jože Kolar, 1983).
Pri projektiranju se upošteva:
Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje (Uradni list
SRS, št. 43-14/11-1986) in odlok o čiščenju in odvajanju
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 15/98).
Ogrevanje
Ob Adamičevi cesti in Kolodvorski ulici poteka obstoječ povezovalni toplovod, ki omogoča oskrbo s toplotno
energijo obravnavnega kompleksa. Objekt se priključi na že
izveden odcep, ki se nahaja na severozahodnem vogalu
obstoječe upravne stavbe ZZZS in Davčne uprave na katerega se priključi preko priključnega cevovoda, indirektne
postaje in dela primarnega cevovoda. V objektu se izvede
indirektna toplotna postaja, kjer se vgradijo ločene meritve
porabe. Instalacije morajo biti ločeno izvedene.
Sistem bo obratoval pod tlačnim režimom do PN 16
barov preko indirektnih toplotnih postaj, grajenih po standardih DIN 4747, 4751-2 in dela primarnega cevovoda.
Ostale pogoje projektiranja in priključevanja se upošteva po
sprejetih normativnih aktih občine in tehnične regulative s
tega področja.
Pred izvedbo je potrebno izdelati projektno tehnično
dokumentacijo PGD, PZI. Le-ta mora biti izvedena skladno z
določili pravilnika in ostalih predpisov s področja energetike.
Pri projektiranju se upošteva:
– določila odloka o pogojih za oskrbo s toplotno energijo na območju Občine Grosuplje (Uradni list SRS, št.
1/89), odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih za oskrbo s toplotno energijo na območju Občine Grosuplje in tehničnega pravilnika o določitvi pogojev za dobavo in
odjem toplotne energije in spremembe in dopolnitve pravilnika o določitvi pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz skupne kotlovnice v Grosupljem.
Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja z ureditvenim načrtom Upravni trikotnik in
redno odvažajo na komunalno deponijo v Špajo dolino. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža /papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v
zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo. Odpadna
olja kot posebni odpadki s številko 54102 se morajo skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno deponirati
tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji odpadka se
mora voditi posebna evidenca.
13. člen
Energetska infrastruktura
Visoko napetostni, nizkonapetostni razvod in trafo postaja
Na obravnavanem področju so obstoječi 20 kV in 0,4
kV električni kablovodi in trafo postaja. Sama gradnja in
ureditev bo tangirala obstoječe nizkonapetostno omrežje.
Za izvedbo zaščite oziroma prestavitve se izvede nova
kabelska kanalizacija. Predvidena je tudi prestavitev trafo
postaje na novo lokacijo v klet predvidenega objekta zaradi
predvidene nove interne ceste. Do nove trafo postaje je
možen dostop po dovozni rampi skozi garažo. Skladno s
pogoji upravljalca elektroomrežja se uredijo vse prevezave
obstoječih elektro vodov do nove TP. Prestavitev TP in gradnja nove elektrokabelske kanalizacije je razvidna iz zbirne
situacije komunalnih vodov.
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Predvidena poraba energije bo definirana po pridobitvi
podrobnejših programov posameznih investitorjev. Vsi električni vodi so predvideni v kabelski kanalizaciji. Za objekt se
predvidi odvzemno mesto in samostojno merilno mesto.
Cevi elektrokabelske kanalizacije se pri prehodih pod cestiščem obbetonirajo s pustim betonom. Jaške se projektira
na maksimalno razdaljo 45 m, priporočljiva medsebojna
oddaljenost je 40 m. Minimalni odmik od sosednjih komunalnih vodov in naprav je 1 m v horizontalnem gabaritu,
odvisno od vrste komunalnega voda, ki ga križamo. Pri
križanju s cevovodom je potrebno 1m levo in desno od
mesta križanja kabel zaščititi s PVC cevjo. Kabel polagamo v
globino 0,80 m. Za mehansko zaščito se uporabljajo plastični ščitniki GAL. Za vizualno zaščito se uporabljajo plastični trakovi z napisom “POZOR ELEKTRIČNI KABEL” in smerni kamni z oznako “EK” postavljeni po detajlu vgradnje.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se načrtuje celostno znotraj območij
ureditvenih načrtov Družbeni dom in Upravni trikotnik. Ob
poteh in na zelenih površinah so predvidene svetilke velikosti 0,6 m na parkiriščih pa varčne svetilke na drogovih velikosti 4-5 m. Pri razporedu naj bodo upoštevane potrebe po
osvetljenosti posameznih lokacij ter velikost in zahtevnost
površine, ki se osvetljuje. Drog s svetilko predstavlja pomemben urban element, ki oblikuje podobo okolja zato naj
se predvidijo svetilke visokega estetskega videza z dobrimi
svetlobnimi karakteristikami.
Ničenje in ozemljitev
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede
tudi s pocinkanim valjancem FeZN.
14. člen
TK omrežje
Na območju obravnavanega ureditvenega načrta ni obstoječih TK vodov ali naprav znotraj kompleksa. Tangiran bo
vod ob Taborski cesti v času izvedbe zunanjih ureditev.
Nezaščitene vode se uvleče v PVC cevi 110 ter se jih pod
utrjenimi površinami obbetonira.
Konkretne pogoje h gradnji bodo navedeni v soglasju
ob predložitvi projektov. Priključitev objekta je nakazana,
natančno pa se določi v fazi PGD, PZI projektiranja glavnega
objekta.
Pred začetkom gradnje se obstoječi vodi zakoličijo s
strani upravljalca Telekoma Slovenije, PE Ljubljana, pri čemer se pred začetkom gradnje in po končani gradnji pregleda prehodnost cevi telefonske kabelske kanalizacije. Po
končani gradnji morajo biti pokrovi jaškov v nivoju terena in
dostopni. Predvidene gradnje ne smejo ovirati koridorja širitve TK omrežja. Stroški bremenijo investitorja.
V. UKREPI ZA VAROVANJE NARAVNIH IN USTVARJENIH
VREDNOT ČLOVEKOVEGA OKOLJA
15. člen
Rešitve v zvezi z varovanjem in urejanjem naravne in
kulturne dediščine in krajinskih značilnosti
Varovanje naravne in kulturne dediščine:
V območju Ureditvenega načrta »Družbeni dom« ni evidentiranih enot naravne in kulturne dediščine.
Varovanje krajinskih značilnosti:
Obravnavani predel se nahaja v strogem centru Grosupljega in ima izrazito mestni značaj, zato naravnih elementov
krajine ni več zaznati. Tako obstoječe, kakor tudi predvidene zelene površine spadajo v kontekst urbaniziranih parkovnih površin in zelenic.
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VI. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA
IN DELOVNEGA OKOLJA
16. člen
Splošno
Program, ki se na območju obravnave uvaja, ne predvideva bistveno večjih obremenitev okolja od obstoječih – zaradi načrtovane izgradnje novih upravno-poslovnih objektov se
bo na območju povečal motorni promet – predvsem potreba
po parkiriščih, ki pa se bodo urejala v podzemni garažni hiši,
obravnavani v ureditvenem načrtu »Upravni trikotnik«.
17. člen
Varstvo pred hrupom
Pri projektiranju in izvedbi objektov je investitor dolžan
upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93
in 1/96) ter uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
18. člen
Varstvo zraka
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94), uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94).
Investitor je dolžan takoj odpraviti ugotovljene prekoračene emisije ter tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o
rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.
19. člen
Varstvo plodne zemlje
Investitorji morajo plodno zemljo pred izkopom deponirati v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2 m in ločeno
od ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob
zunanjih ureditvah (park, zelenice, ipd.).
20. člen
Varstvo vegetacije
Obstoječe zelenice se uredijo v smislu mestnih parkovnih in zelenih površin.
21. člen
Varstvo voda
Na meteorno kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste
meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za
izpust neposredno v vode v skladu z določili uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.35/96).
22. člen
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti
urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
Omogočen je dostop do objekta z vseh strani, s čimer se
zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje
opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996),
zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne
količine požarne vode.
23. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju dozidave in gradnje novih objektov je
potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in
izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list
SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg.
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V območju urejanja tega ureditvenega načrta ni posebnih zahtev s strani Ministrstva za obrambo. Ravno tako v
tem območju ne bo objektov iz 64. člena zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94). Za zaposlene v novozgrajenih objektih bodo zadoščala javna zaklonišča.

Št.

29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 35005-4/98
Grosuplje, dne 30. oktobra 2002.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

VII. UKREPI ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
24. člen
V območju urejanja tega ureditvenega načrta ni posebnih zahtev s strani Ministrstva za obrambo. Ravno tako v
tem območju ne bo objektov iz 64. člena zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94).
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
Sočasno z gradnjo objekta iz tega ureditvenega načrta,
je potrebno upoštevati rešitve, ki se nanašajo na prometno
ureditev in so obravnavane v ureditvenem načrtu »Upravni
trikotnik«. Poleg prometne ureditve je potrebno istočasno z
gradnjo upravno-poslovne stavbe A izvesti vso preostalo
javno infrastrukturo, ki je potrebna za normalno delovanje
objekta in je obravnavana v ureditvenih načrtih »Družbeni
dom« in »Upravni trikotnik«. Obratovanje objekta pred prometno in komunalno opremo območja in priključitvijo na
čistilno napravo ni dovoljeno.
IX. FAZE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
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HODOŠ
5274.

Odlok o ustanovitvi občinskega javnega glasila

Na podlagi 4. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01) 29. člena zakona o lokalni samoupravi in 13.
člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99) je
Občinski svet občine Hodoš, na 1. redni seji z dne 28. 11.
2002 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi občinskega javnega glasila
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Hodoš ( v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: “ Glasilo Őrség – Őrségi Hirlap”.

25. člen
Ta ureditveni načrt obsega eno samo fazo izvedbe, v
kateri se zgradi nova upravno-poslovna stavba na mestu
sedanjega Družbenega doma, uredijo zunanje površine
okrog tega objekta ter rekonstruira obstoječi park. Istočasno z izvedbo tega ureditvenega načrta je potrebno izvesti
tudi prvo fazo iz Ureditvenega načrta »Upravni trikotnik«.

3. člen
Izdajatelj glasila je Občinski svet občine Hodoš – Hodos Község Tanácsa.
Sedež izdajaltelja: Hodoš št. 52, 9205 Hodoš – Hodos
Naslov urediništva: Hodoš št. 52, 9205 Hodoš – Hodos.

X. ODSTOPANJA

4. člen
Občinsko glasilo izhaja praviloma vsak tretji mesec (lahko izide tudi izredna številka).
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva
na območju Občine Hodoš.
Izhaja v nakladi 250, praznična izdaja pa 300 izvodov,
na formatu A 4 (v slovenskem in madžarskem jeziku).
Akte Občinskega sveta občine Hodoš je možno objavljati v uradnem glasilu, ki je priloga tega glasila.

26. člen
Odstopanja od določil tega dokumenta so možna v
primeru dimenzij +- 10%. Kolikor se v procesu nadaljnjega
načrtovanja izkaže, da so potrebna večja odstopanja od
dovoljenih, je treba izvesti dodatne prostorske preveritve,
izdelano gradivo pa skupaj z ostalimi dokazili o upravičenosti
odstopanj (predvsem tehnični načrti) predložiti Uradu za prostor Občine Grosuplje in pridobiti soglasje Občinskega sveta občine Grosuplje k takšni rešitvi. Odstopanja pa ne smejo
biti tolikšna, da je zaradi njih potrebno spreminjati koncept
ureditve obravnavanega območja (7. člen).
XI. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega dokumenta opravlja pristojni inšpektorat.
28. člen
Dokument je stalno na vpogled na Občini Grosuplje.

5. člen
Namen glasila je skladno s programsko zasnovo, ki jo
določa izdajatelj, obveščati občane na območju Občine Hodoš o dogajanjih v Občini Hodoš ter o hotenjih in interesih
občanov. Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o
življenju in delu v Občini Hodoš.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini.
6. člen
Glasilo je tudi informator in prostor za objave in razpise
za potrebe Občine Hodoš, ter uradno glasilo Občine Hodoš.
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7. člen
Glasilo ima petčlanski uredniški odbor.
Uredniški odbor sestavljajo odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika in trije člani.
Uredniški odbor in odgovornega urednika imenuje občinski svet občine Hodoš na predlog komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, najpozneje v roku 30 dni
po sprejemu tega odloka.
Mandatna doba članov uredniškega odbora z odgovornim urednikom sovpada z mandatom članov občinskega
sveta.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so lahko razrešene pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti
vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila. O razrešitvi
odloča organ, na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ali tretjina članov občinskega sveta,
pristojen za njegovo imenovanje. Pred razrešitvijo odgovornega urednika si mora občinski svet pridobiti mnenje uredniškega odbora.
8. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat,
ki izpolnjuje pogoje 19. člena zakona o medijih, (ZMed,
Uradni list RS, št. 35/01).
9. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem.
Naloge odgovornega urednika so določene s temeljnim pravnim aktom izdajatelja:
– odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove, ter opravlja druge naloge,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon
(ZMed) ne določa drugače,
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– vodi uredništvo in koordinira delo uredniškega odbora,
– opravlja uredniško delo, ter sodeluje pri oblikovanju
posamezne številke glasila,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem cenik avtorskih honorarjev ter cenik reklamnih in drugih oglasov,
– predlaga programsko zasnovo,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– angažira sodelavce in sodeluje pri izbiranju urednikov za posamezna področja,
– odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona, ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje pri
vseh fazah nastajanja glasila, vključno z koordinacijo z izvajalci tiskarskih storitev in odloča o objavi prispevkov,
– skrbi za smotrno organizacijo dela, usklajuje delo z
občinsko upravo,
– oblikuje predloge za nagrajevanje sodelavcev časopisa in za pridobivanje drugih prihodkov časopisa,
Naloge uredniškega odbora:
– uredniški odbor je v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisen in
samostojen,
– oblikuje programsko zasnovo glasila, ki jo obravnava
občinski svet,
– obravnava stališča, ki so vezana na uresničevanje
programske zasnove,
– izvaja uredniško politiko,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju
posamezne številke glasila,
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– opravlja druge naloge v zvezi z pripravljanjem in izdajanjem glasila,
– oblikuje mrežo stalnih in občasnih dopisnikov,
– uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki
jih je potrebno zagotovitio v proračunu občine, za nemoteno
delo uredniškega odbora in izdajanje glasila. Uredniški odbor obravnava predloge in pobude občinskega sveta, sodelavcev glasila in bralcev.
10. člen
Uredniški odbor dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila sklicuje in vodi
odgovorni urednik.
Uredniški odbor mora o svojem delu in finančnem poslovanju najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu
svetu.
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (priprava besedil, oblikovanje glasila, tisk) lahko uredniški odbor v
soglasju z županom prenese pogodbe na zunanje izvajalce.
Pogodbo z zunanjimi izvajalci sklene župan, na predlog uredniškega odbora.
11. člen
Izdajatelj zagotavlja za izdajanje časopisa materialne in
druge pogoje.
Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo predvsem v
proračunu izdajatelja, s prihodki od reklam in drugih sporočil v glasilu ter drugimi prihodki.
12. člen
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo
za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
13. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru planiranih proračunskih virov je župan.
14. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah,
imajo v času volilne kampanje, ki jo določa zakon, na voljo
določen brezplačen prostor, ki ga glede na število strani
glasila ter število strank, določi uredniški odbor.
15. člen
Če stranka oziroma kandidat v času volilne kampanje
želi objaviti dodatna besedila, se ta zaračunajo po veljavnem
ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav.
16. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila navedeni še naslednji podatki:
Ime in sedež izdajatelja, kraj in datum izdaje, ime in
sedež tiskarne ter naklada, ime in priimek odgovornega
urednika, pomočnika odgovornega urednika, ter članov
uredniškega odbora.
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Št.

17. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja glasila priglasiti glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v evidenco
javnih glasil.
18. člen
Uredniški odbor mora občinskemu svetu predložiti programsko zasnovo glasila v roku enega meseca po imenovanju.
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glasov

Ludvik Nemec ml.
Dušan Bočkorec
Milan Dajč
Kazimir Sukič
Franc David
Ede Kerčmar

188
178
159
151
148
130

Št. 41/02
Hodoš, dne 12. novembra 2002.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo
tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi občinskega
javnega glasila (Uradni list RS, št. 112/00).

Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Hodoš
Robert Stojko, u.d. pravnik l. r.

Št. 554/02
Hodoš, dne 29. novembra 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

5275.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Hodoš
in občinski svet na lokalnih volitvah 2002

Občinska volilna komisija občine Hodoš na podlagi
90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/94, 70/95 in 51/02) daje

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Hodoš in
občinski svet na lokalnih volitvah 2002
Lokalne volitve za župana in Občinski svet občine Hodoš so se izvajale po večinskem volilnem sistemu in so
potekale v eni volilni enoti.
Občinska volilna komisija občine Hodoš je na podlagi
zapisnikov volilnih odborov na volitvah 10. 11. 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja:

5276.

Poročilo o izidu volitev za člana občinskega
sveta predstavnika madžarske narodne
skupnosti Občine Hodoš na lokalnih volitvah
2002

Občinska posebna volilna komisija občine Hodoš na
podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/94, 70/95 in 51/02) daje

POROČILO
o izidu volitev za člana občinskega sveta
predstavnika madžarske narodne skupnosti
Občine Hodoš na lokalnih volitvah 2002
Lokalne volitve za člana občinskega sveta predstavnika
madžarske narodne skupnosti Občine Hodoš so se izvajale
po večinskem volilnem sistemu in so potekale v eni volilni
enoti. Občinska posebna volilna komisija Občine Hodoš je
na podlagi zapisnikov volilnih odborov na volitvah 10. 11.
2002 ugotovila naslednji izid glasovanja:
I
Na volitvah 10. 11. 2002 je imelo pravico glasovati
278 volivcev, od tega je glasovalo 195 volivcev ali 70,14%.

I
Na volitvah 10. 11. 2002 je imelo pravico glasovati
305 volivcev, od tega je glasovalo 225 volivcev ali 73,77%.

II
Za volitve člana Občinskega sveta pripadnika madžarske narodne skupnosti je glasovalo 195 volivcev, od tega je
bilo 18 neveljavnih glasovnic.

II
Za volitve župana je glasovalo 223 volivcev, od tega je
bilo 19 glasovnic neveljavnih. Imeli smo samo enega kandidata in to je Ludvik Orban z 204 glasovi ali od 100% veljavnih glasovnic.

III
Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah je
občinska posebna volilna komisija (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/94, 70/95 in 51/02) ugotovila, da je za
člana občinskega sveta predstavnika madžarske narodne
skupnosti bil izvoljen Otto Gal ml., rojen 27. 11. 1966,
Hodoš 82/a, 9205 Hodoš.

III
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/94, 70/95 in 51/02) ugotovila, da je za župana
Občine Hodoš izvoljen Ludvik Orban, rojen 1. 5. 1958,
Hodoš 30, 9205 Hodoš.
IV
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/94, 70/95 in 51/02) ugotovila, da so za Občinski svet občine Hodoš bili izvoljeni naslednji kandidati:

IV
Občinska posebna volilna komisija je na podlagi 107.
člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/94, 70/95 in 51/02) ugotovila, da so za
člane MNSS bili izvoljeni naslednji kandidati:
glasov

Dušan Bočkorec
Ludvik Orban
Ludvik Nemec ml.

144
136
131
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glasov

Leopold Könye
Tibor Eőry
Geza Kerčmar ml.

122
115
110

Št. 42/02
Hodoš, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Posebne občinske volilne
komisije
občine Hodoš
Boris Štefanec, u.d. pravnik l. r.

KRANJ
5277.

Poročilo o izidu rednih volitev za župana, člane
Sveta mestne občine Kranj in volitev članov
sveta krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02)
objavlja Občinska volilna komisija mestne občine Kranj

POROČILO
o izidu rednih volitev za župana, člane Sveta
mestne občine Kranj in volitev članov sveta
krajevnih
skupnosti Mestne občine Kranj
I. Za župana Mestne občine Kranj je bil izvoljen:
Priimek in ime
MOHOR BOGATAJ

Datum rojstva
17. 2. 1956

Naslov
Lojzeta Horvata 4A, Kranj

Št. glasov
20.110

Odstotki
68,32

III. Za člane sveta Mestne občine Kranj so bili izvoljeni kandidati z naslednjih list:
Ime liste
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA:
1.
JEREB JANEZ, Stražiška ulica 37, Kranj
2.
SAGADIN VLASTA, Župančičeva ulica 39, Kranj
3.
KLEČ MATEVŽ, Pod gozdom 8, Spodnja Besnica
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV:
1.
KADOIČ MAG. ŠTEFAN, Ručigajeva 33, Kranj
2.
RAVNIKAR ALEKSANDER, Krašnova 19, Kranj
3.
OSTERMAN DOROTEJA, Gubčeva 7, Kranj

Mandati

Število glasov

3

2430

3

2279

LISTA ZA NAPREDEK IN RAZVOJ KS KOKRICA, GOLNIK, GORIČE, TRSTENIK, TENETIŠE IN OSTALIH PODEŽELSKIH
KS V MESTNI OBČINI KRANJ:
1.
LOMBAR JOŽE, Babni vrt 4, Golnik
1
964
MLADI ZA RAZVOJ KRANJA:
2.
VELOV IGOR, Tavčarjeva 22, Kranj
3.
KRGOVIĆ BOJANA, Likozarjeva ulica 25, Kranj
2
1670
GLAS ŽENSK SLOVENIJE:
1.
KOKOŠAR DANICA, Gorenjskega odreda 6, Kranj

1

661
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Št.

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE:
1.
KACIN JELKO, Senožeti 21, Spodnja Besnica
2.
OSOJNIK JANEZ, Britof 221F, Kranj
3.
BOHORIČ JANEZ, Pot v Bitnje 20, Kranj
4.
ZUPANC DARKO, Kopališka 11, Kranj
5.
POTOČNIK ALOJZIJ, Gorenjskega odreda 16, Kranj
6.
GANTAR MARJAN, Pševska cesta 28, Kranj
7.
ŠTRAUS STANE, Oprešnikova 36, Kranj
8.
PODGORŠEK MILAN, Zgornje Bitnje 354, Žabnica
9.
DRAKSLER MIRKO, Drulovka 42C, Kranj
10.
DAČIĆ MIŠO, Zgornje Bitnje 26, Žabnica
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10

7262

4

3187

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA:
1.
TAVČAR ANDREJ, Bertoncljeva 23, Kranj

1

861

STRANKA MLADIH SLOVENIJE:
1.
FEKONJA BENO, Planina 25, Kranj

1

1019

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA:
1.
GRIMS BRANKO, Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj
2.
BEVK NIKOLAJ, Finžgarjeva 17, Kranj
3.
JARC DARKO, Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj
4.
HOMAN BOJAN, Zgornje Bitnje 315, Žabnica
5.
KOLAR MARTA, Nazorjeva 2, Kranj

5

3671

NESTRAKARSKA LISTA ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI – SORŠKO POLJE:
1.
FRELIH JANEZ, Dolenčeva cesta 1, Kranj

1

1025

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE:
1.
GORJANC ALOJZ- JURIJ, Smledniška 15, Kranj

1

723

MLADI ZA KRANJ:
1.
KLOFUTAR JAKOB, Lojzeta Hrovata 6, Kranj
2.
SLADOJEVIĆ ALEŠ, Zlato polje 3, Kranj
3.
VIDAKOVIĆ DARKO, Zlato polje 2A, Kranj
4.
ROŽEJ VITOMIR, Franca Rozmana Staneta 11, Kranj

III. V svete krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Krajevna skupnost BESNICA
Zap.

Priimek

Ime

št.

Datum

NASLOV

rojstva

Ulica

Št.

Kraj

Št.
glasov

1.
2.
3.
4.
5.

BLAZNIK
GRAŠIČ
ERŽEN
SUŠNIK
PUHAR-KOVAČ

ALEŠ
MATEJ
FRANCI
LUDVIK
MAJDA

15. 5. 1970
7. 4. 1965
14. 9. 1954
20. 10. 1963
23. 2. 1959

BRSC
TRATA
ZABUKOVJE
SENOŽETI
NOVA VAS

18
7
2
2
57

ZGORNJA BESNICA
SPODNJA BESNICA
BESNICA
SPODNJA BESNICA
ZGORNJA BESNICA

630
558
528
495
492

6.
7.

DROLE
SVETELJ

NIKO
ALEKSANDER

1. 12. 1953
7. 3. 1966

NA VIDMU
RAKOVICA

11
4

ZGORNJA BESNICA
ZGORNJA BESNICA

488
467

rojstva

Ulica

Št.

11. 4. 1952
24. 1. 1941
13. 11. 1959
8. 1. 1965
20. 10. 1964
29. 4. 1962
19. 4. 1977

SREDNJE BITNJE
SPODNJE BITNJE
SREDNJE BITNJE
SREDNJE BITNJE
ZGORNJE BITNJE
ZGORNJE BITNJE
SPODNJE BITNJE

Krajevna skupnost BITNJE
Zap.

Priimek

Ime

št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HAFNER
PEČNIK
OMAN
HAFNAR
STARE
OBLAK
LANGERHOLC

ALOJZIJ
MARIJA
BRANKO
MARJAN
ALEKSANDER
BORIS
ROBERT

Datum

NASLOV

61
38
80
128
186
246
24

Kraj

ŽABNICA
ŽABNICA
ŽABNICA
ŽABNICA
ŽABNICA
ŽABNICA
ŽABNICA

Št.
glasov

617
512
457
453
452
449
410
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Krajevna skupnost BRATOV SMUK
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

URBANC
VEHOVEC
ZUPAN
LISEC
TROST
TROŠT
LOKAR

Ime

Datum
rojstva

Ulica

Št.

MARIJA
ROMAN
ANTONIJA
GORAZD
ROSANA
STOJAN
JELKA

20. 1. 1957
7. 2. 1963
22. 1. 1949
12. 4. 1964
25. 3. 1956
7. 6. 1951
1. 9. 1960

TUGA VIDMARJA
RUDIJA PAPEŽA
LIKOZARJEVA
CESTA TALCEV
TUGA VIDMARJA
JULETA GABROVŠKA
CESTA TALCEV

2
32
25
69
8
23
81

Ime

Datum
rojstva

Ulica

Št.

MILAN
MATJAŽ
STANE
DEJAN
ANTON
ANTON
FRANČIŠEK

29. 5. 1959
27. 7. 1962
16. 6. 1936
17. 5. 1972
31. 3. 1946
5. 1. 1948
23. 1. 1939

BRITOF
BRITOF
BRITOF
BRITOF
BRITOF
BRITOF
BRITOF

Ime

Datum
rojstva

Ulica

EVA
TOMAŽ
FRANC
PETRA
IRENA
ANTON
ANDREJ

11. 1. 1944
7. 12. 1968
8. 4. 1944
19. 3. 1967
5. 2. 1953
5. 3. 1951
7. 7. 1953

CANKARJEVA
CANKARJEVA
ROTARJEVA
GLAVNI TRG
JURČIČEVA
TOMŠIČEVA
TAVČARJEVA

Ime

Datum
rojstva

Ulica

ALOJZ
JANEZ
JOŽE
MARKO
JANEZ
DANIJELA
EMILIJA

15. 9. 1965
28. 9. 1965
3. 9. 1934
6. 8. 1965
17. 7. 1953
13. 7. 1939
21. 9. 1935

STARETOVA
26
ČIRČE
36
GREGORČIČEVA
24
GRMIČEVA
1
SMLEDNIŠKA
46
STARETOVA
27
SMLEDNIŠKA CESTA 100

Ime

Datum
rojstva

Ulica

22. 4. 1954
12. 5. 1956
8. 10. 1950
2. 6.1934
1. 1. 1948
5. 3. 1954
27. 7. 1956

GOLNIK
GOLNIK
GOLNIK
GOLNIK
GOLNIK
GOLNIK
GOLNIK

NASLOV
Kraj

KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ

Št.
glasov

729
726
710
654
627
547
520

Krajevna skupnost BRITOF
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BAJŽELJ
BOGATAJ
VREČEK
KOTAR
ČIMŽAR
OBLAK
MARTINJAK

55
67A
273
43
200
329
78

NASLOV
Kraj

BRITOF
BRITOF
BRITOF
BRITOF
BRITOF
BRITOF
BRITOF

Št.
glasov

523
511
485
479
458
451
444

Krajevna skupnost CENTER
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GRAŠIČ
KUKOVICA
BENEDIK
VENCELJ
BIDOVEC
MAROLT
FOCK

Št.

14A
7
3
1
2
26
19

NASLOV
Kraj

KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ

Št.
glasov

509
467
465
459
401
400
397

Krajevna skupnost ČIRČE
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ŽUPANC
KOZINA
MOČNIK
GORJANC
KERT
SUHADOLNIK
ZUPANC

Št.

NASLOV
Kraj

ČIRČE
ČIRČE
KRANJ
ČIRČE
ČIRČE
KRANJ
KRANJ

Št.
glasov

416
380
371
370
333
328
313

Krajevna skupnost GOLNIK
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MALI
OŽBOLT
LOMBAR
RIBNIKAR
KMETEC
ŠORLI-PERANOVIČ
PUZOVIĆ

MIRKO
ANTON
LUKA
ALOJZ
MIRAN
NADA
DRAGICA

Št.

11
150
137
121
86
47
111

NASLOV
Kraj

GOLNIK
GOLNIK
GOLNIK
GOLNIK
GOLNIK
GOLNIK
GOLNIK

Št.
glasov

255
246
241
237
226
167
142
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Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JANŠA
KERT
ŠTRICELJ
KORDEŽ
HVASTI
PERNE
GORENC

Ime

Datum
rojstva

Ulica

Št.

ANTON
SONJA
MARTINA
MARKO
JANKO
ROMAN
JOŽEF

10. 5. 1948
4. 8. 1964
25. 11. 1963
22. 8. 1958
30. 6. 1951
14. 9. 1965
13. 11. 1963

GORENJESAVSKA
GORENJESAVSKA
DELAVSKA CESTA
GORENJESAVSKA
GORENJESAVSKA
DELAVSKA CESTA
GORENJESAVSKA

28
22
71
53
36
65
20

Ime

Datum
rojstva

Ulica

Št.

KLEMEN
VINKO
STANISLAV
JANEZ
MLADEN
JANEZ
JURE

10. 11. 1971
9. 4. 1948
10. 3. 1958
17. 6. 1956
5. 5. 1961
1. 1. 1967
22. 12. 1969

GORIČE
GORIČE
LETENCE
SREDNJA VAS
SREDNJA VAS
LETENCE
GORIČE

2
37
4
11
19
7
22

Ime

Datum
rojstva

Ulica

Št.

MITJA
JOŽE
DOMINIK
RUDOLF
HELENA
APOLONIJA
MAG. JANEZ

4. 2. 1967
12. 11. 1953
7. 8. 1970
6. 4. 1934
5. 4. 1975
5. 7. 1972
7. 11. 1939

HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE

Ime

Datum
rojstva

Ulica

NASLOV
Kraj

KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ

Št.
glasov

132
120
115
107
105
104
97

Krajevna skupnost GORIČE
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ŠTERN
ROBLEK
ŠTERN
RIBNIKAR
DUBRAVICA
KERN
VALTER

NASLOV
Kraj

GORIČE
GORIČE
LETENCE
GORIČE
GORIČE
LETENCE
GORIČE

Št.
glasov

250
217
190
172
165
164
162

Krajevna skupnost HRASTJE
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TACER
PODLIPNIK
OVNIČEK
LIPOVŠEK
MAGAJNE-GERM
OMEJC
TAVČAR

208
205A
122
186
65
106A
225

NASLOV
Kraj

HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE
HRASTJE

Št.
glasov

444
395
368
362
342
317
305

Krajevna skupnost HUJE
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

FAJDIGA
SAGADIN
VIDIC
TEPINA
ROGINA
NOGRAŠEK

MAG. BRANKO
MAKSIMILJAN
MAJDA
JOŽE
PAVLICA
ROBERT

17. 2. 1950
3. 4. 1951
6. 5. 1948
1. 11. 1960
13. 1. 1950
1. 9. 1967

7.

RAKIĆ-KOVALENKO

INŽ. ANGELINA

4. 4. 1950

JANEZA PUHARJA
1
ŽUPANČIČEVA
39
GOGALOVA
5
HUJE
17A
GOGALOVA
8
ULICA
JANEZA PUHARJA
8
JANEZA PUHARJA
9

Ime

Datum
rojstva

Ulica

Št.

1. 5. 1952
4. 7. 1966
25. 3. 1967
16. 6. 1955
24. 11. 1960
28. 4. 1956
18. 2. 1953

JAVORNIK
ČEPULJE
LAVTARSKI VRH
PŠEVO
PLANICA
PŠEVO
JAVORNIK

3
19
1
7
4
17
7

Št.

NASLOV
Kraj

Št.
glasov

KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ

740
593
583
487
478

KRANJ
KRANJ

472
460

Krajevna skupnost JOŠT
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RAKOVEC
BAJT
BENEDIK
ZALETELJ
DRINOVEC
GORENC
GARTNAR

JANEZ
VINKO
MILOŠ
PETER
FRANC
IVAN
JOŽEF

NASLOV
Kraj

KRANJ
ČEPULJE
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ

Št.
glasov

93
91
89
80
79
77
76
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Krajevna skupnost KOKRICA
Zap.

Priimek

Ime

št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MRGOLE
POVŠNAR
ŠKUFCA
TEPINA
MIKLAVČIČ
ROBLEK
ZABRET

MATJAŽ
ALEŠ
MILENA
LUDVIK
JANEZ
BRANE
GREGOR

Datum

NASLOV

rojstva

Ulica

12. 5. 1973
21. 12. 1973
14. 6. 1956
18. 11. 1944
3. 1. 1966
1. 5. 1955
16. 4. 1970

DEŽMANOVA
GOLNIŠKA
CESTA NA BRDO
DOLENČEVA POT
MLAŠKA CESTA
KURATOVA
BOBOVEK

Št.

2
39
20A
6
107
4
4

Št.

Kraj

glasov

KOKRICA
MLAKA PRI KRANJU
KOKRICA
MLAKA PRI KRANJU
KRANJ
KOKRICA
KOKRICA

1139
1090
1089
1028
1005
990
898

Krajevna skupnost MAVČIČE
Zap.

Priimek

Ime

št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JEŠE
SUŠNIK
ZEVNIK
ERŽEN
STENOVEC
KOCJANČIČ
KALAN

ALOJZIJ
FRANC
RUDOLF
RAJKO
FERDINAND
JANJA
DRAGO

Datum

NASLOV

rojstva

Ulica

16. 6. 1954
11. 10. 1955
20. 3. 1953
5. 1. 1950
24. 5. 1943
24. 8. 1956
30. 1. 1956

JAMA
MEJA
MAVČIČE
PRAŠE
JAMA
BREG OB SAVI
PODREČA

Št.

26
9
23
55
41
91
115

Kraj

JAMA
MEJA
MAVČIČE
PRAŠE
JAMA
BREG OB SAVI
PODREČA

Št.
glasov

733
576
550
538
440
434
430

Krajevna skupnost OREHEK–DRULOVKA
Zap.

Priimek

Ime

št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OBLAK
TRŠAN
FRELIH
BAJT
FAJFAR
JOŠT
BALANČ

MARKO
GORAZD
JANEZ
MARJAN
MARJAN
JANJA
FRANC

Datum

NASLOV

rojstva

Ulica

Št.

6. 6. 1959
21. 5. 1963
2. 5. 1942
1. 1. 1949
10. 9. 1956
28. 12. 1970
28. 8. 1937

ZASAVSKA CESTA 43A
ZASAVSKA CESTA 35
DOLENČEVA ULICA
1
ZASAVSKA CESTA 39A
DRULOVKA
42B
ZASAVSKA C.
59C
DROLČEVO NASELJE 1

Kraj

KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ

Št.
glasov

667
642
580
539
535
502
479

Krajevna skupnost PLANINA
Zap.

Priimek

Ime

št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Datum
rojstva

PIRC
KOVAČIČ
DRAŠLER
BROVČ
ZALETEL
VUČER
DROL

BOJAN
JANEZ
JANEZ
ANA
HILDA
URŠA
ŽIVO

8. 2. 1975
2. 1. 1950
11. 7. 1935
2. 7. 1949
1. 9. 1942
3. 10. 1980
2. 7. 1943

NASLOV
Ulica

Št.

GUBČEVA
4
TATJANE ODROVE
4
CESTA 1. MAJA
63
GUBČEVA
7
VREČKOVA
5
VREČKOVA
5
GORENJSKEGA ODREDA 4

Kraj

KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ

Št.
glasov

998
865
769
726
679
652
631

Krajevna skupnost PODBLICA
Zap.

Priimek

Ime

št.

1.
2.
3.
4.
5.

BERTONCELJ
POGAČNIK
FAJFAR
VIDIC
MOHORIČ

FILIP
BOŠTJAN
EMIL
MILAN
ALEŠ

Datum

NASLOV

rojstva

Ulica

Št.

Kraj

3. 7. 1963
14. 10. 1969
11. 6. 1965
14. 2. 1957
31. 10. 1977

PODBLICA
NEMILJE
JAMNIK
PODBLICA
NJIVICA

14
11
8
6
6

PODBLICA
NEMILJE
JAMNIK
PODBLICA
NJIVICA

Št.
glasov

136
116
103
103
102
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Krajevna skupnost PREDOSLJE
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KORENJAK
GLOBOČNIK
ŠENK
ŽIBERT
KALAN
ŠIPEC
BLATNIK-BEŠLAGIČ

Ime

Datum
rojstva

IGNAC
TOMO
FRANCI
SLAVKO
JANEZ
ROBERT
DUŠA

4. 4. 1954
26. 9. 1965
21. 2. 1951
5. 8. 1966
14. 4. 1954
2. 4. 1966
4. 9. 1950

Ime

Datum
rojstva

Ulica

Št.

PREDOSLJE
100A
PREDOSLJE
141
PREDOSLJE
103
SUHA PRI PREDOSLJAH 24A
SUHA PRI PREDOSLJAH
4
SUHA PRI PREDOSLJAH
17
PREDOSLJE
185

NASLOV
Kraj

PREDOSLJE
PREDOSLJE
PREDOSLJE
SUHA PRI PREDOSLJAH
SUHA
SUHA PRI PREDOSLJAH
PREDOSLJE

Št.
glasov

491
438
423
422
421
379
374

Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OVSENIK
BOLTEZ
ERZAR
ČESNIK
LOTRIČ
CIGLIČ
RAVNIKAR

JOŽE
JOŽEF
STANISLAV
DRAGO
BRANKO
MAJA
ALJOŠA

11. 8. 1944
26. 2. 1940
24. 11. 1944
10. 7. 1937
19. 5. 1964
9. 4. 1969
15. 11. 1976

Ulica

Št.

JEZERSKA CESTA
78A
CESTA STANETA ŽAGARJA 58C
OPREŠNIKOVA
11
REŠEVA
10A
RUČIGAJEVA
13
ŽANOVA ULICA
32
KRAŠNOVA
19

NASLOV
Kraj

KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ

Št.
glasov

1508
1469
1456
1397
1302
1252
1202

Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOHORIČ
JEREB
ŽIBERT
BAJŽELJ
MRAVLJE
BENEDIK
BAJŽELJ

Ime

JANEZ
JANEZ
ROK
JANEZ
ZDRAVA
MARIJAN
FRIDERIK

Datum
rojstva

13. 2. 1942
22. 8. 1945
17. 8. 1928
2. 6. 1943
22. 11. 1952
11. 7. 1939
19. 1. 1943

Ulica

POT V BITNJE
STRAŽIŠKA
POT V BITNJE
ŠEMPETRSKA ULICA
TOMINČEVA CESTA
ŠKOFJELOŠKA ULICA
POT NA JOŠTA

Št.

20
37
52
29
48
35
13

NASLOV
Kraj

KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
STRAŽIŠČE
KRANJ
KRANJ

Št.
glasov

758
714
667
640
625
625
619

Krajevna skupnost STRUŽEVO
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SAJOVIC
VENCELJ
PLEŠA
DRINOVEC
ŠMID
ČUFAR
TOMAŽIČ

Ime

Datum
rojstva

Ulica

TOMAŽ
ANTON
UROŠ
BORUT
EMIL
METOD
BRANKO

23. 11. 1966
29. 2. 1944
22. 3. 1972
23. 8. 1938
7. 12. 1951
30. 7. 1946
1. 1. 1934

STRUŽEVO
STRUŽEVO
STRUŽEVO
STRUŽEVO
STRUŽEVO
STRUŽEVO
STRUŽEVO

Ime

Datum
rojstva

Ulica

Št.

15. 12. 1971
8. 12. 1969
11. 6. 1927
20. 4. 1946
11. 12. 1959
26. 8. 1972
28. 7. 1945

TENETIŠE
TENETIŠE
TENETIŠE
TENETIŠE
TENETIŠE
TENETIŠE
TENETIŠE

82
53
55
33
39
28
54

Št.

29
60
4
27A
20A
38
80

NASLOV
Kraj

KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ

Št.
glasov

196
194
192
188
185
182
168

Krajevna skupnost TENETIŠE
Zap.
št.

Priimek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HRIBAR
VETERNIK
ŠTRUKELJ
GREGORC
KERN
DRAKSLAR
VETERNIK

ANDREJ
DAMJAN
LEON
JANEZ
JOŽE
TONE
VIKTOR

NASLOV
Kraj

TENETIŠE
GOLNIK
GOLNIK
GOLNIK
GOLNIK
TENETIŠE
GOLNIK

Št.
glasov

179
165
162
155
151
130
124
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Krajevna skupnost TRSTENIK
Zap.

Priimek

Ime

Datum

št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LOMBAR
PERČIČ
GREGORC
VALJAVEC
TOPORIŠ
ROBLEK
ZUPAN

JOŽE
JANEZ
IVAN
JOŽEF
MIROSLAV
KLEMEN
MARIJA

NASLOV

rojstva

Ulica

9. 4. 1959
23. 5. 1949
20. 8. 1961
18. 2. 1956
24. 12. 1966
17. 3. 1976
13. 1. 1954

BABNI VRT
TRSTENIK
TRSTENIK
ŽABLJE
ČADOVLJE
POVLJE
PANGRŠICA

Št.

4
14
4
1
7
5
3

Št.

Kraj

glasov

BABNI VRT
TRSTENIK
TRSTENIK
ŽABLJE
ČADOVLJE
POVLJE
PANGRŠICA

341
261
256
242
238
233
223

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Zap.

Priimek

Ime

Datum

št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rojstva

POLOVŠEK
OBLAK
ŠARABON
ZDEŠAR
GORJANC
KOŠIR
RIBNIKAR

ANDREJA
DANILO
ZINKA
BORIS
LUDVIK
MILAN
JOŽICA

NASLOV
Ulica

Št.

Št.

Kraj

23. 1. 1957 ŠORLIJEVA
3
5. 2. 1934 BERTONCLJEVA
49
26. 10. 1931 BEGUNJSKA ULICA 12
23. 1. 1949 BLEIWEISOVA
108
26. 8. 1935 ŠORLIJEVA
9
4. 9. 1958 BEGUNJSKA
15
22. 2. 1937 MLAKARJEVA
22

glasov

KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ

1789
1485
1409
1335
1328
1297
1282

Krajevna skupnost ZLATO POLJE
Zap.

Priimek

Ime

Datum

št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rojstva

KODER
KEBER
KOKOT
FENDE
POSTOLOV
KOUS
ANDROMAKO-MULČEV

MILENA
JOŽEF
OLGA
BRANISLAV
DOBRE
MARIJAN
SMILJAN

9. 9. 1952
20. 3. 1944
28. 10. 1955
5. 7. 1961
5. 4. 1953
6. 9. 1959
24. 12. 1955

NASLOV
Ulica

Št.

KIDRIČEVA CESTA
GOSPOSVETSKA ULICA
KIDRIČEVA CESTA
KIDRIČEVA CESTA
ZLATO POLJE
GRADNIKOVA ULICA
ULICA 1. AVGUSTA

Št.

Kraj

15
19
37
13
2B
7
11

glasov

KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ
KRANJ

752
671
611
598
590
574
540

Krajevna skupnost ŽABNICA
Zap.

Priimek

Ime

Datum

št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OREŠNIK
JELOVČAN
HAFNER
ŠIFRER
BLAŽIR
DEMŠAR
BERNIK

IRENA
MARKO
FRANC
TOMAŽ
FRIDERIKA
JURIJ
JOŽE

NASLOV

rojstva

Ulica

18. 9. 1960
2. 3. 1972
31. 1. 1934
26. 9. 1954
25. 1. 1958
20. 4. 1940
5. 2. 1963

ŠUTNA
ŽABNICA
ŠUTNA
ŽABNICA
ŠUTNA
ŠUTNA
ŽABNICA

Št.

94
69
38
19
95
87
43

Št. 35/02
Kranj, dne 20. novembra 2002.
Predsednica OVK
Marjeta Dvornik l. r.

Št.

Kraj

glasov

ŽABNICA
ŽABNICA
ŠUTNA
ŽABNICA
ŠUTNA
ŠUTNA
ŽABNICA

369
344
317
312
294
270
268
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5279. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega

MOZIRJE

sveta občine Mozirje

5278. Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje
POROČILO
o izidu volitev župana Občine Mozirje

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine
Mozirje

Občinska volilna komisija občine Mozirje je na seji dne
11. 11. 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja na volitvah
župana Občine Mozirje:

Občinska volilna komisija občine Mozirje je na seji dne
11. 11. 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov Občinskega sveta občine Mozirje:

I
V volilne imenike za območje Občine Mozirje je vpisanih 5045 volivcev. Skupaj je na območju občine glasovalo
4143 volivcev. Vseh oddanih glasovnic je bilo 4143. Vseh
neveljavnih glasovnic je bilo 33, veljavnih glasovnic je bilo
4110.

I
V volilne imenike za območje Občine Mozirje je vpisanih 5045 volivcev. Skupaj je na območju občine glasovalo
4143 volivcev od tega v VE1 2662 in v VE2 1481. Vseh
oddanih glasovnic je bilo od tega v VE1 2662 in v VE2
1481. Vseh neveljavnih glasovnic je bilo 252 od tega v VE1
149 in v VE2 103.

II
Po posameznih voliščih na območju Občine Mozirje so
kandidati za župana prejeli naslednje število glasov:
Vol.

Odd.

Nev.

1 551
2 688
3 326
4 241
5 296
6 161
7
31
8 311
9 551
10 167
11 304
12 248
13 195
901 49
902 14
921 8
922 2

9
8
1
1
2
0
0
4
3
1
1
1
2
0
0
0
0

1.
2.
3.
4.
Jožef Kramer Uroš Benetek Ivo Suhoveršnik Janez Kramer

97
120
64
36
45
35
12
77
371
84
182
129
97
11
3
2
1

6
8
3
0
4
2
0
3
5
3
4
0
1
3
0
0
0

427
521
254
200
240
121
19
225
158
72
101
102
84
30
10
6
0

12
31
4
4
5
3
0
2
14
7
16
16
11
5
1
0
1

III
Posamezni kandidati za župana so skupno dobili naslednje število glasov:
Kandidat

1. Jožef Kramer
2. Uroš Benetek
3. Ivan Suhoveršnik
4. Janez Kramer

Št. glasov

% glasov

1366
42
2570
132

33,24
1,02
62,53
3,21

IV
V skladu z določbo prvega odstavka 107. člena zakona o lokalnih volitvah je za župana Občine Mozirje izvoljen
Ivan Suhoveršnik, roj. 14. 6. 1961, stanuje: Loke 26,
Mozirje, ki je od 4110 veljavnih glasov dobil 2570 oziroma
62,53% veljavnih glasov.
Št. 006-07/02-03
Mozirje, dne 12. novembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Mozirje
Janja Port l. r.

Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Mozirje dobile naslednje število glasov:
Glasov

% gl.

Št.

143
693
364
174
86
568
95
723
354
45
244
287
115
3891

3,7
17,8
9,4
4,5
2,2
14,6
2,4
18,6
9,1
1,2
6,3
7,4
3,0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ime liste

Lista kulturnih delavcev
SLS – Slovenska ljudska stranka
Stranka mladih Slovenije
Za Mozirje z ljubeznijo
Skupina mladih za vitalno in etično družbo
LDS
Krajevna lista
SDS Socialdemokratska stranka Slovenije
Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
Naprej Slovenija – NPS
Združena LISTA socialnih demokratov
DESUS
Samostojna lista
Skupaj

II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
je bilo v vseh volilnih enota skupaj direktno podeljenih 10
mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik
pripadli naslednji mandati:
Volilna enota 1 število mandatov v volilni enoti
količnik: 228.454545
Glasov

% gl. Ma % ostan. Št. Ime liste

143 5,7
470 18,7
232 9,2
174 6,9
86 3,4

0
2
1
0
0

62,6
5,7
1,6
76,2
37,6

294 11,7
95 3,8
346 13,8

1
0
1

28,7 6.
41,6 7.
51,5 8.

272 10,8

1

19,1 9.

0
0
0
6

7,4 10.
72,7 11.
95,4 12.

17
166
218
2513

0,7
6,6
8,7

1.
2.
3.
4.
5.

Lista kulturnih delavcev
SLS – Slovenska ljudska stranka
Stranka mladih Slovenije
Za Mozirje z ljubeznijo
Skupina mladih za vitalno in etično
družbo
LDS
Krajevna lista
SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije
Nova Slovenija – Krščanska ljudska
stranka
Naprej Slovenija – NPS
Združena lista socialnih demokratov
DESUS
Skupaj
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Volilna enota 2 število mandatov v volilni enoti
količnik: 172.250000

Glasov

% gl. Ma % ostan. Št. Ime liste

28 2.0
78 5.7
115 8.3
274 19.9
132 9.6
69 5.0
82 6.0

0
0
0
1
0
0
0

223 16.2
377 27.4

1
2

1378

4

16.3
45.3
66.8
59.1
76.6
40.1
47.6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naprej Slovenija – NPS
Združena lista socialnih demokratov
Samostojna lista
LDS
Stranka mladih Slovenije
DESUS
Nova Slovenija – Krščanska ljudska
stranka
29.5 8. SLS – Slovenska ljudska stranka
18.9 9. SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije
Skupaj

Skladno s 86. členom zakona o lokalnih volitvah so na
podlagi dobljenega števila direktnih mandatov posameznih
list kandidatov izvoljeni naslednji kandidati:
V volilni enoti št. 1:
1. SLS – Slovenska ljudska stranka:
Roman Čretnik, roj. 18. 4. 1956, stanuje: Nove Loke
44, Mozirje,
Anton Vrhovnik, roj. 29. 12. 1945, stanuje: Cesta v
Loke 17, Mozirje;
2. Stranka mladih Slovenije:
Taras Acman, roj. 28. 2. 1978, stanuje: Lepa Njiva 2,
Mozirje
3. LDS:
Karol Kopušar, roj. 1. 11. 1934, stanuje: Aškerčeva
26, Mozirje;
4. SDS Socialdemokratska stranka Slovenije:
Janez Marolt, roj. 31. 12. 1973, stanuje: Cesta v Loke
10, Mozirje;
5. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
Gregor Verbuč, roj. 4. 4. 1942, stanuje: Radegunda
66, Mozirje;
V volilni enoti št. 2:
1. LDS:
Milan Cajner, roj. 8. 5. 1953, stanuje: Varpolje 59,
Rečica ob Savinji;
2. SLS – Slovenska ljudska stranka:
Janko ŽUNTAR, roj. 10. 8. 1964, stanuje: Zg. Pobrežje, Rečica ob Savinji;
3. SDS Socialdemokratska stranka Slovenije:
Jožef Kramer, roj. 2. 2. 1951, stanuje: Varpolje 54,
Rečica ob Savinji,
Peter Kolenc, roj. 30. 6. 1950 stanuje: Rečica ob
Savinji 78, Rečica ob Savinji.
III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se
preostalih 9 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah
razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v obeh volilnih
enotah.
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Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v obeh volilnih enotah, deljenih z vsemi števili od
ena do skupnega števila mandatov je prvih 24 količnikov po
D’Hondtu naslednje:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Število mandatov v občini: 19
723.00 8 SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije
693.00 2 SLS – Slovenska ljudska stranka
568.00 6 LDS
364.00 3 Stranka mladih Slovenije
361.50 8 SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije
354.00 9 Nova Slovenija – Krščanska ljudska
stranka
346.50 2 SLS – Slovenska ljudska stranka
287.00 12 DESUS
284.00 6 LDS
244.00 11 Združena lista socialnih demokratov
241.00 8 SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije
231.00 2 SLS – Slovenska ljudska stranka
189.33 6 LDS
182.00 3 Stranka mladih Slovenije
180.75 8 SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije
177.00 9 Nova Slovenija – Krščanska ljudska
stranka
173.25 2 SLS – Slovenska ljudska stranka
144.60 8 SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije
143.50 12 DESUS
142.00 6 LDS
138.60 2 SLS – Slovenska ljudska stranka
122.00 11 Združena lista socialnih demokratov
121.33 3 Stranka mladih Slovenije
120.50 8 SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije

Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni vol.
enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
Občine Mozirje dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika
med številom mandatov izračunanih po 16. členu zakona o
lokalnih volitvah in številom mandatov, ki so jih istoimenske
liste že dobile neposredno v volilnih enotah.
Ti mandati se skladno s 17. členom zakona o lokalnih
volitvah ob souporabi 92. in 93. člena zakona o volitvah v
državni zbor dodelijo listam kandidatov v tistih volilnih enotah, v katerih imajo največje ostanke glasov v razmerju do
količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste kandidatov:
Ime liste

Volilna enota 1

1. SDS Socialdemokratska stranka Slovenije
2. SLS – Slovenska ljudska stranka
3. LDS
4. Stranka mladih Slovenije
5. Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka
6. DeSUS
7. ZLDS

2
–
–
–
–
2
1

Volilna enota 2

–
1
1
1
1
–
–

Uradni list Republike Slovenije
Mandat, ki ga je dobila lista kandidatov SDS Socialdemokratska stranka Slovenije bi glede na ostanek glasov
moral biti listi dodeljen v volilni enoti št. 2, ker pa so bili v tej
volilni enoti, upoštevaje vrstni red najvišjih količnikov, podeljeni že vsi 4 mandati, je bil listi kandidatov mandat podeljen
v volilni enoti 1. Iz istega razloga sta bila oba mandata, ki sta
pripadla listi kandidatov DeSUS, podeljena v volilni enoti 1,
čeprav bi glede na ostanke glasov v razmerju do količnika v
volilni enoti, eden od mandatov listi pripadal tudi v volilni
enoti 2.
V skladu s 86. členom zakona o lokalnih volitvah so bili
tako na posameznih listah izvoljeni še naslednji kandidati:
V volilni enoti št. 1:
1. SDS Socialdemokratska stranka Slovenije:
Jožef Jelen, roj. 30. 4. 1964, stanuje: Aškerčeva 65,
Mozirje,
Marija Ježovnik, roj. 8. 4. 1944, stanuje: Praprotnikova 32, Mozirje;
2. DeSUS:
Peter Marjan Habjan, roj. 25. 3. 1939, stanuje: Radegunda 82, Mozirje,
Venčeslav (Slavko) Žagar, roj. 4. 9. 1940, stanuje:
Loke 26, Mozirje;

Št.

Vol. Ime in priimek
en.

1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
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Ime liste

Karol Kopušar
Milan Cajner
Franjo Pukart
Taras Acman
Jurij Kolenc
Gregor Verbuč

LDS
LDS
LDS
Stranka mladih Slovenije
Stranka mladih Slovenije
Nova Slovenija – Krščanska ljudska
stranka
Jože Grudnik
Nova Slovenija – Krščanska ljudska
stranka
Peter Marjan Habjan
DeSUS
Venčeslav (Slavko) Žagar DeSUS
Marko Purnat
ZLSD
Št. 006/07-02-04
Mozirje, dne 12. novembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Mozirje
Janja Port l. r.

3. ZLDS:
Marko Purnat, roj. 6. 1. 1945, stanuje: Aškerčeva 22,
Mozirje;
V volilni enoti št. 2:
1. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
Jože Grudnik, roj. 30. 4. 1941, stanuje Sp. Rečica
34, Rečica ob Savinji;
2. SLS – Slovenska ljudska stranka:
Frančiška Rosenstein, roj. 27. 3. 1962, stanuje: Rečica ob Savinji 40, Rečica ob Savinji;
3. LDS:
Franjo Pukart, roj. 8. 10. 1961, stanuje: Varpolje 32,
Rečica ob Savinji;
4. Stranka mladih Slovenije:
Jurij Kolenc, roj. 1. 7. 1976, stanuje: Varpolje 105,
Rečica ob Savinji.
IV
Člani Občinskega sveta občine Mozirje izvoljeni na volitvah dne 10. novembra 2002 so:
Vol. Ime in priimek
en.

Ime liste

1

Janez Marolt

1

Jožef Jelen

1

Marija Ježovnik

2

Jožef Kramer

2

Peter Kolenc

1
1
2
2

Roman Čretnik
Anton Vrhovnik
Janko Žuntar
Frančiška Rosenstein

SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije
SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije
SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije
SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije
SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije
SLS – Slovenska ljudska stranka
SLS – Slovenska ljudska stranka
SLS – Slovenska ljudska stranka
SLS – Slovenska ljudska stranka

5280. Poročilo o izidu volitev članov Sveta krajevne
skupnosti Mozirje in članov Sveta krajevne
skupnosti Rečica ob Savinji

POROČILO
o izidu volitev članov Sveta krajevne skupnosti
Mozirje in članov Sveta krajevne skupnosti
Rečica ob Savinji
Občinska volilna komisija občine Mozirje je na seji dne
11. novembra 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja na
volitvah članov Sveta KS Mozirje in Sveta KS Rečica ob
Savinji:
I
V volilne imenike na območju KS Mozirje je bilo vpisanih 3187 volivcev, na območju KS Rečica ob Savinji pa je
bilo vpisanih v volilne imenike 1857 volivcev.
Skupaj je na območju KS Mozirje glasovalo 2662 volivcev in v KS Rečica ob Savinji 1481 volivcev.
Na voliščih na območju KS Mozirje je bilo oddanih
2662 glasovnic in na voliščih na območju KS Rečica ob
Savinji 1481 glasovnic.
V KS Mozirje so bile 103 neveljavne glasovnice, v KS
Rečica ob Savinji je bilo 29 neveljavnih glasovnic.
II
V KS Mozirje so po posameznih volilnih enotah kandidati dobili naslednje število glasov:
V volilni enoti št. 1, ki obsega območje naslednjih ulic:
del naselja Mozirje, ulice: Aškerčeva ulica, Cesta na
Vrhe, Goličnikova ulica, Levstikova ulica, Na Gradišču, Podvrh, Praprotnikova ulica, Prešernova ulica, Šolska ulica
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1. David Pečnik 301 glas,
2. Anton Ježovnik 81 glasov,
3. Maksimiljan Lipnik 192 glasov,
4. Marko Bizjak 149 glasov,
5. Aleksander Mikek 68 glasov,
6. Ivan Škoflek 139 glasov,
7. Franc Pečnik 137 glasov,
8. Marko Presečnik 168 glasov,
9. Alma Miklavc 113 glasov,
10. Ivana Žvipelj 248 glasov.

V volilni enoti št. 2, ki obsega območje naslednjih ulic:
– del naselja Brezje, hišne št. 8-10, 16-19, 29, 3234, 36-39, 43, 55-57 in 64
– del naselja Mozirje, ulice: Cesta na Rožnik, Hofbauerjeva ulica, Hribernikova ulica, Mlinska pot, Na Tratah, Na
Trgu, Nove Trate, Ob Savinji, Ob Trnavi, Savinjska cesta,
Šmihelska cesta
1. Jurij Repenšek 117 glasov,
2. Mateja Završnik 102 glasova,
3. Matija Blagojevič 116 glasov,
4. Ana Čretnik 87 glasov,
5. Franc Roman Steiner 104 glasov,
6. Stanislav Kranjc 105 glasov,
7. Ivan Zupan 59 glasov,
8. Jaka Marolt 64 glasov,
9. Mojca Finkšt 121 glasov.
V volilni enoti št. 3, ki obsega območje naselij:
– Loke pri Mozirju
– del naselja Mozirje, ulice: Cesta v Loke, Nove Loke,
V Savinjski gaj
1. Roman Mežnar 41 glasov,
2. Jure Žagar 23 glasov,
3. Roman Čretnik 220 glasov,
4. Franc Juvan 22 glasov.
V volilni enoti št. 4, ki obsega območje naselij:
– naselje Ljubija
– del naselja Mozirja, ulica: cesta na Lepo Njivo
1. Matic Pečnik 111 glasov,
2. Matej Pečnik 61 glasov,
3. Damjan Kocjanc 148 glasov.
V volilni enoti št. 5, ki obsega območje naselij:
– del naselja Brezje, hišne št.:12, 40-42, 44, 46-49,
51,52,58 in 61
– naselje Lepa Njiva
1. Robert Stropnik 125 glasov,
2. Mitja Turk 17 glasov,
3. Janez Reberšak 74 glasov,
4. Taras Acman 75 glasov.
V volilni enoti št. 6, ki obsega območje naselij:
– del naselja Brezje, hišne št. 11, 13-15, 20-27a, 30,
31, 35, 45, 50, 53, 60-60c, 62, 63
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– del naselja Radegunda, hišne št. 1-31, 35-37, 39,40
47-54, 56-84
1. Vincenc (Vinko) Port 58 glasov,
2. Jože Brezovnik 122 glasov,
3. Andreja Skornšek 58 glasov.
V volilni enoti št. 7, ki obsega območje naselij:
– del naselja Brezje, hišna št. 28
– del naselja Lepa Njiva, hišna št. 19
– del naselja Radegunda, hišne št. 32-34, 38, 38a,
41-46, 55
– naselje Šmihel nad Mozirjem
1. Anton Acman 46 glasov,
2. Ivan Lesjak 116 glasov.
V volilni enoti št. 8, ki obsega območje naselij:
– naselje Dobrovlje pri Mozirju
1. Jožica Strojanšek 37 glasov.
III
V KS Rečica ob Savinji so po posameznih volilnih enotah kandidati dobili naslednje število glasov:
V volilni enoti št. 1, ki obsega območje naselij:
– naselje Dol Suha
– del naselja Poljane, hišne št. 1-37 in 44-51
1. Peter Brezovnik 49 glasov,
2. Rudolf Štorgel 32 glasov,
3. Rafael Solar 11 glasov,
4. Andrej Glušič 101 glas.
V volilni enoti št. 2, ki obsega območje naselij:
– Rečica ob Savinji
1. Herman Pokleka 31 glasov,
2. Franc Rakun 44 glasov,
3. Jelka Štorgelj 112 glasov,
4. Gašper Rozenstein 10 glasov,
5. Jožef Veninšek 63 glasov,
6. Tadej Kotnik 16 glasov,
7. Jožef Skončnik 58 glasov,
8. Alojz Blekač 82 glasov,
9. Peter Kolenc 141 glasov.
V volilni enoti št. 3, ki obsega območje naslednjih
naselij:
– naselje Grušovlje
– naselje Homec
– del naselja Poljane, hišne št. 38-43
– naselje Šentjanž
1. Vera Rakun 133 glasov,
2. Stanislav (Stane) Kolenc 33 glasov,
3. Alojz Blažič 114 glasov,
4. Jože Žlebnik 86 glasov,
5. Marko Marolt 45 glasov.
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V volilni enoti št. 4, ki obsega območje naslednjih
naselij:
– naselje Nizka
– naselje Varpolje
1. Vinko Rakun 143 glasov,
2. Anton Turk 27 glasov,
3. Verica Slokan 64 glasov,
4. Jože Lenko 83 glasov,
5. Jurij Kolenc 33 glasov,
6. Ljubo Žunter 62 glasov,
7. Jože Tlaker 69 glasov.
V volilni enoti št. 5, ki obsega območje naslednjih
naselij:
– naselje Sp. Pobrežje
– naselje Trnovec
– naselje Zg. Pobrežje
1. Alojz Miklavc 35 glasov,
2. Franc Finkšt 19 glasov,
3. Stanko Kopušar 66 glasov,
4. Janko Žuntar 54 glasov,
5. Jožef (Jože) Planovšek 19 glasov.
V volilni enoti št. 6, ki obsega območje naslednjih
naselij:
– naselje Sp. Rečica
1. Vida Orlovič 45 glasov,
2. Andrej Flere 115 glasov,
3. Marta Cigale 12 glasov.
IV
Na podlagi 11. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02)
so pri volitvah po večinskem načelu izvoljeni tisti kandidati,
ki so dobili največ glasov.
V Svet KS Mozirje, ki šteje skupno 11 članov, so bili
izvoljeni naslednji kandidati:
VE 1
1. David Pečnik, roj. 9. 11. 1971, Goličnikova1, Mozirje
Predlagatelj: Volilni štab lokalnega odbora Stranke mladih Slovenije
2. Ivana Žvipelj, roj. 25. 4. 1955, Praprotnikova 6,
Mozirje
Predlagatelj: Anton Venek in skupina volilcev
3. Maksimiljan Lipnik, roj. 25. 9. 1963, Podvrh 24,
Mozirje
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka, zbor
članov Občine Mozirje
VE 2
1. Mojca Finkšt, roj. 4. 12. 1953, Ob Trnavi 9, Mozirje
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka, zbor
članov Občine Mozirje
2. Jurij Repenšek, roj. 6. 4. 1958, Na Tratah 1a,
Mozirje

Št.
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Predlagatelj: Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka, OO Mozirje
VE 3
1. Roman Čretnik, roj. 18. 4. 1956, Nove Loke 44,
Mozirje
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka, zbor
članov Občine Mozirje
VE 4
1. Damjan Kocjanc, roj. 10. 8. 1975, Ljubija 4, Mozirje
Predlagatelj: Damjan Kocjanc in skupina volivcev
VE 5
1. Robert Stropnik, roj. 22. 12. 1971, Lepa Njiva 26,
Mozirje
Predlagatelj: Damjan Kocjanc in skupina volivcev
VE 6
1. Jože Brezovnik, roj. 20. 3. 1966, Radegunda 29,
Mozirje
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka, zbor
članov Občine Mozirje
VE 7
1. Ivan Lesjak, roj. 15. 9. 1948, Šmihel 30, Mozirje
Predlagatelj: SLS- Slovenska ljudska stranka, zbor članov Občine Mozirje
VE 8
1. Jožica Strojanšek, roj. 15. 2. 1956, Dobrovlje pri
Mozirju 8,
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka, zbor
članov Občine Mozirje
V Svet KS Rečica ob Savinji, ki šteje skupno 9 članov,
so bili izvoljeni naslednji kandidati:
VE 1
1. Andrej Glušič, roj. 26. 9. 1966, Dol Suha 29,
Rečica ob Savinji
Predlagatelj: Jože Kramer in skupina volivcev
VE 2
1. Peter Kolenc, roj. 30. 6. 1950, Rečica ob Savinji78, Rečica ob Savinji
Predlagatelj: Jože Kramer in skupina volivcev
2. Jelka Štorgelj, roj. 23. 1. 1961, Rečica ob Savinji
56, Rečica ob Savinji
Predlagatelj: Jože Kramer in skupina volivcev
VE 3
1. Vera Rakun, roj. 6. 10. 1960, Šentjanž 5, Rečica
ob Savinji
Predlagatelj: Jože Kramer in skupina volivcev
2. Alojz Blažič, roj. 24. 6. 1951, Grušovlje 6, Rečica
ob Savinji
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka, zbor
članov Občine Mozirje
VE 4
1. Vinko Rakun, roj. 15. 1. 1958, Varpolje19, Rečica
ob Savinji
Predlagatelj: SLS- Slovenska ljudska stranka, zbor članov Občine Mozirje
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2. Jože Lenko, roj. 22. 2. 1975, Nizka 11, Rečica ob
Savinji
Predlagatelj: Jože Kramer in skupina volivcev
VE 5
1. Stanko Kopušar, roj. 28. 5. 1966, Zg. Pobrežje 25,
Rečica ob Savinji
Predlagatelj: Jože Kramer in skupina volivcev
VE 6
1. Andrej Flere, roj. 9. 1. 1961, Sp. Rečica 22, Rečica ob Savinji
Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka, zbor članov Občine Mozirje

VE IV - ŠAFARSKO
Št.

Kandidat

Glasov

1.

Janko Sever
LDS
Irena Makovec
Skupina volivcev

49

26,8

134

73,2

2.

VE V - ŠPRINC
Št.

Kandidat

Glasov

1.

Igor Škrlec
Skupina volivcev
Janko Pergar
LDS

49

75,4

16

24,6

2.

Št. 006-08/02-02
Mozirje, dne 12. novembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Mozirje
Janja Port l. r.

Št.

Kandidat

Glasov

1.

Jožef Stamničar
LDS
Roman Zadravec
Skupina volivcev
Ivan Golenko
Skupina volivcev
Milan Kodba
LDS

91

27,1

88

26,2

101

30,0

56

16,7

2.
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
in o izidu volitev za župana Občine Razkrižje

3
2.

POROČILO
o izidu volitev članov občinskega sveta in o izidu
volitev za župana Občine Razkrižje
Občinska volilna komisija občine Razkrižje je na seji
dne 11. 11. 2002, v skladu s 85. členom ZLV ugotovila
naslednji izid glasovanja za volitve članov občinskega sveta
in za volitve župana Občine Razkrižje:
1
Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta občine Razkrižje so po posameznih volilnih enotah dobili naslednje število glasov:

Št.
1.

VE I - GIBINA
Kandidat
Ciril Zanjkovič
NSi

VE II - KOPRIVA
Št. Kandidat
1. Stanko Sodec
LDS
2. Štefan Krampač
SLS

Glasov
144

Glasov
9
20

% glasov
100

Glasov
60

% glasov

V skladu z 11. členom ZLV so bili v Občinski svet
občine Razkrižje izvoljeni naslednji kandidati:
1. Ciril Zanjkovič, roj. 28. 6. 1945, Gibina 8, VE I Gibina,
2. Štefan Krampač, roj. 27. 10. 1953, Kopriva 1, VE II
- Kopriva,
3. Janez Smolkovič, roj. 19. 5. 1968, Razkrižje 23/a,
VE III - Razkrižje,
4. Irena Makovec, roj. 13. 1. 1949, Šafarsko 13, VE
IV - Šafarsko,
5. Igor Škrlec, roj. 10. 9. 1975, Šprinc 15, VE V Šprinc,
6. Jožef Stamničar, roj. 12. 1. 1956, Veščica 42/c,
VE VI - Veščica,
7. Ivan Golenko, roj. 11. 11. 1953, Veščica 9/c, VE
VI - Veščica.
2
Kandidata za župana Občine Razkrižje sta dobila naslednje število glasov:

% glasov
31

Št.

Kandidat

Glasov

69

1.

Stanko Ivanušič
Skupina volivcev
Franc Žižek
LDS

592

73,5

213

26,5

2.
VE III - RAZKRIŽJE
Št. Kandidat
1. Janez Smolkovič
Skupina volivcev
2. Boris Jagar
LDS
3. Blaž Zanjkovič
NSi

% glasov

VE VI - VEŠČICA

RAZKRIŽJE
5281.

% glasov

% glasov
36,14

57

34,34

49

29,52

% glasov

V skladu s 107. členom ZLV je bil za župana Občine
Razkrižje izvoljen Stanko Ivanušič, roj. 1. 12. 1951, Šafarsko 42.
3
V Občini Razkrižje je bilo v volilne imenike vpisanih
1086 volilnih upravičencev, volilo pa jih je 812. Veljavne
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glasovnice je za člane Občinskega sveta občine Razkrižje
oddalo 787 volivcev, za župana pa 805 volivcev.
Šafarsko, dne 11. novembra 2002.
Predsednica
OVK Razkrižje
Marija Belovč, univ. dipl. prav. l. r.

SLOVENJ GRADEC
5282.

Št.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v 000 SIT
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 248.436
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
87.993
70

71

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na seji
dne 30. 10. 2002, skladno s 16. členom statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) sprejel
naslednji

72

SKLEP
1
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša,
da se zemljišči s parc. št. 1006/2 k. o. Slovenj Gradec, v
izmeri 2118 m2 in parc. št. 1004/5 k. o. Slovenj Gradec, v
izmeri 120 m2, izvzameta iz režima javnega dobra, ker ne
predstavljata dobrine v splošni rabi.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave.

73
74
II.
40

Št. 46502-13/2002
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

ŠALOVCI
5283.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Šalovci za leto 2002

41

42
43
III.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Šalovci
(Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci
na 30. seji dne 25. 10. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Šalovci za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2002
(Uradni list RS, št. 2/02) se 3. člen spremeni tako, da se
glasi:
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DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.

58.750
27.900
28.600
2.250
29.243
3.568
2.000
23.675
3.280
1.200
2.080

157.163
157.163
248.336
52.889
9.200
1.300
36.609
680
5.100
52.902
2.292
33.974
10.840
5.796
119.845
119.845
22.700
22.700
100

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(750+751+752)
2.200
750 Prejeta vračila danih posojil
2.200
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev
700
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.) 1.500
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C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50. ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
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–
–
1.600
1.600
–
–1.600
–100

2. člen
Vsa druga določila odloka o proračunu Občine Šalovci
za leto 2002 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 40302- 15/02
Šalovci, dne 25. oktobra 2002.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

5284.

Odlok o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o
priključni taksi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni
list RS, št. 13/99) in sklepa o izgradnji sistema za oskrbo s
pitno vodo v Občini Šalovci je Občinski svet občine Šalovci
na 29. seji dne 11. 10. 2002 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje, priključno takso, vodarino in
način oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda na območju
Občine Šalovci, s katerim upravlja in gospodari od občine
pooblaščeno podjetje.
2. člen
Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi
objekti in napravami, ki oskrbujejo najmanj pet priključkov
različnih uporabnikov.
3. člen
Uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali uporabljajo njegovo požarno varstveno funkcijo.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJALCEV
4. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno vodovodno ali hidrantno omrežje, ki ga od
javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno
mesto;

2. vodovodni priključek;
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim
omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno s priključnim ventilom, če je nameščen izven objekta sicer pa do
objekta;
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred
njim in nepovratnim ventilom za njim;
3. vodomerni jašek ali niša;
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dvigovanja tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno
ali požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za
obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim
mestom.
Te naprave in objekti so last uporabnika, ki z njimi
upravlja in razpolaga in se zgrade na osnovi dovoljenja za
gradnjo objekta. Če objekt nima gradbenega dovoljenja, se
sme priključiti samo na osnovi posebne odločbe upravnega
organa, ki izda gradbeno dovoljenje.
5. člen
Objekti in naprave upravljalca so:
a) sekundarno vodovodno omrežje;
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na stanovanjskem ali drugem območju do vodomera (vključno z njim):
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov;
– omrežje za vzdrževanje javnih površin;
– črpališča in naprave za dvigovanje ali reduciranja
tlaka vode na sekundarnem omrežju;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju;
b) primarno vodovodno omrežje;
– ureditvenem območju naselja kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju;
– vodohrami;
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja in vodohramov;
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja;
III. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
6. člen
Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem za vodovodni priključek, ki ga izda upravljalec v skladu
z določili odloka.
7. člen
Na področju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira
javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna.
Upravljalec mora obvestiti uporabnike, da je obvezna
priključitev njegovega objekta na javni vodovod in jim posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek. Za
pridobitev soglasja k priključitvi na javni vodovod mora k
vlogi priložiti naslednjo dokumentacijo:
– soglasje za prekop ceste in križanja z ostalimi komunalnimi vodi,
– soglasje lastnikov parcel preko katerih bo potekal
vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti
soglasje.
Upravljalec lahko izda soglasje k priključitvi na javni
vodovod:
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– če je izdano soglasje lastnikov parcel,
– če je priključitev na javni vodovod tehnično možna.
Upravljalec je dolžan izdati soglasje k priključitvi najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

mestih in jih upravljalec javnega vodovoda ne vzdržuje, in ne
odčituje za obračun stroškov, razen če skleneta upravljalec
javnega vodovoda in upravljalec internega vodovoda o tem
posebno pogodbo.

8. člen
Upravljalec je dolžan dopustiti priključitev, če je uporabnik izpolnil vse pogoje določene v soglasjih, če poravna
vse obveznosti in predloži vso potrebno dokumentacijo.

15. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za
vodomer, ki mora biti vedno dostopen ali pooblaščenim
osebam upravljalca za vzdrževanje in redne preglede.

9. člen
Soglasje za priključek na vodovodno omrežje je lahko
tudi začasno. Začasni odjemalec je lahko vsaka fizična in
pravna oseba, ki potrebuje vodo le začasno.
Vsak nov vodovodni priključek ima značaj začasnega
priključka dokler niso izpolnjeni pogoji iz 7. člena.
Ob izdaji začasnega soglasja se določi čas veljavnosti
priključka, upravljalec pa lahko določi za priključitev še dodatne pogoje. Začasni priključek se lahko uporablja za dobo
dveh let oziroma mora uporabnik priključka zaprositi upravljalca za podaljšanje tega roka.
Začasni priključek mora uporabnik odstraniti v skladu z
izdanim začasnim soglasjem občinske uprave.

16. člen
Uporabnik je dolžan vsako okvaro na prikjučku ali vodomeru takoj prijaviti upravljalcu vodovoda.
Uporabnik lahko od upravljalca zahteva kontrolo točnosti vodomera. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega
vodomera izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa
upravljalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

10. člen
Prikjuček je del objekta in je last uporabnika. Pri opravljanju vzdrževalnih del uporabnik ni upravičen do odškodnine
za nastalo škodo na zemljišču, po katerem poteka priključek.
Vsa dela na javnih vodovodih ali hišnih priključkih vključno na vodomerih izvaja in nadzira upravljalec oziroma od
upravljalca pooblaščena oseba.
IV. MERITEV KOLIČIN PORABLJENE VODE
11. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. Stroške namestitve obračunskega vodomera krije
upravljalec.
Z velikimi porabniki vode lahko upravljalec sklene posebno pogodbo o meritvi porabljene vode. Posebne pogodbe se sklenejo tudi s porabniki s pavšalnim odjemom, kadar
meritev ni možna.
12. člen
Porabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
vodne vire na območju, ki ga oskrboje z vodo javni vodovod,
morajo stalno meriti količino načrpane vode.
Javni porabniki, ki upravljajo javni vodovod, priključen
na javni vodovod upravljalca - dobavitelja, so dolžni meriti
dobavljeno količino vode in porabljeno pri svojih porabnikih.
13. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljalec vodovoda obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljalec v skladu s projektom. Uporabnik ne
sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan od pristojnega organa.
Upravljalec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za
njihove redne preglede in za zamenjavo.
14. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upravljalcu interne napeljave za kontrolo porabe vode na različnih

V. OBRAČUN OSKRBE Z VODO
17. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v
kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na priključek.
18. člen
Če upravljalec 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
v zadnjem obračunskem obdobju. Če še ni bilo nobenega
obračuna se določi pavšalna poraba vode.
Pavšalna poraba vode se obračuna v naslednjih primerih:
– če priključek ni opremljen z vodomerom, se upošteva poraba vode v višini 4 m3 na osebo na mesec ter 0,8 m3
po glavi živine na mesec,
– za vzdrževanje in čiščenje javnih površin. V tem primeru skleneta upravljalec in izvajalec vzdrževanja in čiščenja
javnih površin predhodni dogovor o stroških,
– če je obračunski vodomer v okvari in še ni bilo obračunskega obdobja, se upošteva poraba vode v višini 4 m3
na osebo na mesec ter 0,8 m3 po glavi živine na mesec.
19. člen
Osnova za plačilo vodarine je m3 porabljene vode.
Vodarina za porabljeno vodo po odčitku iz vodomera bo
določena ob začetku delovanja javnega vodovoda s sklepom občinskega sveta.
20. člen
Oprostitev plačila porabljene vode je možna samo s
sklepom Občinskega sveta občine Šalovci.
Iz vodarine se pokrivajo stroški, kontrole vodomerov,
popravila, zamenjava vodomerov, analize vode, čiščenje in
dezinfekcija rezervoarjev in porabljena energija.
VI. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV
21. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega
vodomera na vodovodni priključek posebej.
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22. člen
Pri porabnikih, fizičnih in pravnih osebah, ter javnih
zavodih odčita upravljalec stanje na obračunskem vodomeru mesečno. Stanje na vodomeru odčitava pooblaščeni delavec upravljalca, ki mora ob vstopu v objekt izkazati s pisnim pooblastilom.
23. člen
Pravne in fizične osebe, ter javni zavodi plačujejo porabljeno vodo na podlagi izstavljenih položnic za obračunsko obdobje. Znesek za plačilo se izračuna na podlagi določene cene, vodarina se plačuje vsak mesec.
24. člen
Višina vodarine se usklajuje enkrat letno, v skladu z
rastjo cen. Sklep o spremembi višine vodarine sprejme Občinski svet občine Šalovci.
25. člen
Upravljalec je dolžan objaviti spremembo cene vode v
javnih sredstvih obveščanja.
Če se spremeni cena vode, upravljalec začne po novi
ceni obračunavati vodarino v naslednjem obračunskem obdobju.
26. člen
V primerih, ko je na internem vodovodu več porabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem
se meri poraba z enim obračunskim vodomerom, izda upravljalec položnico pooblaščenemu upravljalcu internega vodovoda, ki porazdeli na porabnike v dogovorjenem razmerju
med porabniki.
Upravljalec javnega in internega vodovoda se lahko s
posebno pogodbo dogovorita o izdaji položnic posameznim
porabnikom na osnovi med porabniki dogovorjenih razmerij,
katerih osnova so lahko odčitki v internem vodovodu vgrajenih vodomerov.
27. člen
Vodarino mora porabnik plačati v roku, ki je naveden
na položnici. Porabnik lahko sporoči upravljalcu pisni ugovor na obračun najkasneje v osmih dneh po prejetju položnice. Če ne plača zneska na položnici v petnajstih dneh po
izdanem opominu, lahko upravljalec prekine dobavo vode.
Upravljalec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti
dobavo vode.
VII. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
28. člen
Za vsak gradbeni poseg na območju objektov in naprav
za oskrbo s pitno vodo, si mora investitor pridobiti soglasje
upravljalca.
29. člen
Upravljalec ima pri preskrbi z vodo naslednje obveznosti:
1. zagotavljati mora normalno obratovanje vodovoda v
okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati predlog za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanje vodnih virov,
2. redno vzdrževati vse objekte in naprave javnega
vodovoda,
3. vzdrževati priključke,
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4. redno vzdrževanje obračunskih vodomerov in skrbeti za redne preizkuse skladno z zakonom o merilih ali na
zahtevo uporabnika kot to določa 16. člen tega odloka,
5. redno kontrolira kvaliteto vode skladno s predpisi, ki
urejajo to področje,
6. obvešča uporabnike o času in trajanju in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode v sredstvih javnega obveščanja ali
neposredno,
7. vodi kataster vodovoda in ostale evidence,
8. odčituje vodomere in redno obračunava stroške po
veljavnem tarifnem razredu,
9. izdaja soglasja in omogoča priključitev na javni vodovod, kot to določa ta odlok,
10. organizira preskrbo v primerih višje sile ali poroča o
nastopu višje sile pristojnim organom,
11. sistematično pregleduje omrežje, ugotavlja izgube,
ter skrbi za avtomatizacijo,
12. preizkuša in vzdržuje hidrante,
13. lahko kontrolira ustreznost interne napeljave v objektih uporabnikov pred priključitvijo na javni vodovod,
14. meri količino načrpane vode na lastnih črpališčih.
30. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. na javni vodovod se priključijo le s soglasjem upravljalca,
2. redno vzdržujejo interno napeljavo, vodomerni jašek
ali nišo in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem in
čistijo dostope do njih pred snegom, ledom in ostalimi materiale,
3. ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer,
4. dovoljujejo vstop v objekt, kadar gre za odčitavanje
in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj ali
okvar, meritev tlakov ali odvzem vzorcev vode,
5. kontrolirajo stvarno porabo vode,
6. javljajo upravljalcu vse okvare na javnem vodovodu,
priključku in vodomeru in o odjemu vode iz požarnih hidrantov,
7. pismeno obveščajo upravljalca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na
odvzem in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe. Sprememba je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti,
8. redno plačujejo vodo na podlagi izdanih položnic,
9. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo
obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočijo
upravljalcu naslovnika in plačnika položnic,
10. se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru
višje sile ali upravičene prekinitve dobave vode,
11. povrnejo škodo povzročeno na javnem vodovodu,
ki je povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom ali
zaradi motenj ki bi jih povzročil z nenormalnim odvzemom
vode ali povratnim učinkov na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
31. člen
Izvajalci del pri vzdrževanju, rekonstrukciji in gradnji
cest, ulic in objektov morajo vzpostaviti vodovodno omrežje
in naprave v prvotno stanje. Upravljalci drugih komunalnih
instalacij (PTT, elektro, javna razsvetljava, plinovod, kabelska televizija, kanalizacija itd.) morajo pri upravljanju del na
svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane.
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VIII. VARČEVANJE Z VODO
32. člen
V primeru nezadostnih količin (večjega pomanjkanja)
pitne vode v omrežju, lahko izda občinska uprava ali upravljalec odredbo o varčevanju s pitno vodo, v kateri določi
stopnjo varčevanja in posamezne prepovedi za uporabo vode. Uporabnik je dolžan upoštevati določila uredbe.
V primeru višje sile kot so potres, požar, suša, onesnaževanje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno ima upravljalec pravico brez povračila škode prekiniti ali
zmanjšati dobavo vode, mora pa postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
33. člen
Uporabnik vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje
sile dolžni po potrebi zmanjšati uporabo vodnega vira ali dati
svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo osnovnih življenjskih potreb občanov in požarno varnost.
IX. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV
34. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se sme odvzemati voda brez soglasja
upravljalca le za gašenje požarov.
Zaradi registracije odvzete vode je potrebno najkasneje v 24 urah obvestiti upravljalca o odvzemu vode iz hidrantov (npr. ob razvozu vode s cisternami na področja ki, v suši
nimajo vode).
Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje ulic in cest,
zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevajne cestišč, za
javne prireditve in za polnjenje cistern za razvoz vode, je
dovoljen le s soglasjem upravljalca. Za takšen odvzem vode
se sklene pogodba.
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4. če uporabnik brez soglasja upravljalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če
razširi svojo napeljavo,
5. če uporabnik onemogoča delavcu upravljalca odčitovanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in
notranjih napeljav, ki jih ta izvaja v skladu z določili odloka,
6. če uporabnik brez privolitve upravljalca odstrani
plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni
izvedbo priključka, glede na stanje ob priključitvi,
7. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju
z vodo,
8. če uporabnik ne poravnava stroškov ob izdanem
računu, niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave
vode v roku, ki je na njem naveden,
9. če z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzroča nevarnost onesnaževanja vode.
Dobava vode je prekinjena za čas, dokler ni odpravljen
vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve
in ponovne priključitve.
38. člen
Upravljalec lahko prekine dobavo vode na stroške uporabnika, če uporabnik ali od njega pooblaščena oseba pisno odpove priključek ali zahteva zaporo vode. Priključek
upravljalec ukine tako da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
Upravljalec ima pravico prekiniti dobavo vode zaradi
planiranih vzdrževalnih del na omrežju ali ostalih napravah
vodovoda, vendar mora o tem pravočasno obvestiti uporabnike ali s pomočjo sredstev javnega obveščanja ali neposredno. V primeru iznenadnih okvar ima upravljalec pravico
prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila. V takih
primerih obvesti večje uporabnike neposredno, odprava
okvare pa se mora odpraviti v najkrajšem možnem času.
XI. PRIKLJUČNA TAKSA

35. člen
Hidrante, ki so vgrajeni v notranji napeljavi in pri katerih
se pretok vode ne registrira z vodomeri, plombira upravljalec. Ti hidranti morajo biti dostopni ob vsakem času, uporabnik pa sme plombo odstraniti le v primeru požara ali druge
višje sile. O odstranitvi plombe mora uporabnik obvestiti
upravljalca.
36. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V
primeru poškodbe nosi vse stroške za popravilo okvare, ki
jo je povzročil.
X. PREKINITEV DOBAVE VODE
37. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, a z obvestilom prekine dobavo vode v naslednji primerih:
1. če stanje interne napeljave ali vodovodnega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma vpliva na kvaliteto vode v javnem vodovodu,
2. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja
upravljalca,
3. če interna inštalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne izboljša stanja,

39. člen
Na obstoječe in izgrajeno javno vodovodno omrežje v
Občini Šalovci, se lahko na to omrežje, ob plačilu priključne
takse, priključijo gospodinjstva, organizacije s storitveno in
drugo dejavnostjo, stanovanjske enote v bloku, družbene
dejavnosti, industrijski in drugi obrati in vsi drugi zainteresirani za priključitev.
40. člen
Na podlagi sklepa o izgradnji sistema za oskrbo s pitno
vodo v Občini Šalovci, ki ga je sprejel občinski svet se
določi prispevek za vrtino 30.000 SIT za posamezen priključek.
Priključna taksa za priključitev na javno vodovodno
omrežje so:
– stanovanjska hiša 100.000 SIT,
– storitvena dejavnost (gostilne, trgovine...) 100.000 SIT,
– enota dvojčka in vrstne hiše (posamezno) 100.000 SIT,
– stanovanjska enota v bloku 100.000 SIT,
– industrija, podjetja, kateri lastniki niso iz Občine Šalovci 300.000 SIT,
– počitniška hiša, zidanica in vikendi 100.000 SIT,
– obrtne delavnice 100.000 SIT,
– zbiralnica mleka 300.000 SIT,
– mejni prehod 100.000 SIT,
– župnijski urad 100.000 SIT.
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Gasilski domovi, vaške dvorane, mrliške veže, šole in
vrtci so oproščeni plačila priključne takse in prispevka za
vrtino v Občini Šalovci.
Za uporabnike, kateri se priključijo naknadno, se znesek priključne takse iz drugega odstavka tega člena poveča
za faktor 3. Za novogradnje ostanejo zneski priključne takse
enaki iz drugega odstavka tega člena.
41. člen
Občinski svet ima pravico do valorizacije vseh taks za
priključitev na javno vodovodno omrežje.
42. člen
Zavezanci plačajo priključno takso in prispevek za vrtino na podlagi podpisane pogodbe med uporabnikom in
upravljalcem. Uporabnik javnega vodovoda se lahko priključi na javni vodovod, ko dobi soglasje upravljalca.
Priključna taksa in prispevek za vrtino predstavljata povračilo dela stroškov za izgradnjo vodovodnega zajetja, izkop vrtine, izgradnjo omrežja javnega vodovoda, nabavo in
namestitev vodomerov in za širitev vodovodnega omrežja.
XII. VARSTVENI PASOVI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE
KAKOVOSTI IN KOLIČIN PITNIH VODA
43. člen
Namen uvedbe varstvenih območij in varovalnih režimov je preventivna zaščita kakovosti in količin podzemne
vode in izvirov, ter pridobitev osnov za predloge in sanacijo
obstoječih virov onesnaženja.
Upoštevajoč geološke, hidrogeološke in morfološke
razmere terena, ter količinske in kakovostne parametre zajetij izvirov, se kvaliteta in vodne količine vodovodnih zajetij
zavarujejo s:
– širšim varstvenim območjem s sanitarnim režimom
varovanja,
– ožjim varstvenim območjem s strogim režimom varovanja,
– najožjim varstvenim območjem z najstrožjim režimom
varovanja.
Varstveni ukrepi se seštevajo - ukrep, ki velja za širše
območje, velja za vsa varstvena območja znotraj njega.
44. člen
V širše varstveno območje se uvrsti celotno področje,
odkoder padavinske vode odtekajo v smeri proti izvirom.
Na širšem varstvenem območju s sanitarnim režimom
varovanja je prepovedano graditi:
– objekte, ki bi zmanjševali količino vodnih izvirov,
– nove industrijske, energetske, obrtne in servisne
obrate, ki predstavljajo nevarnost za podzemne in pitne vode,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov,
– nova pokopališča brez strokovnega mnenja s pogoji
za izvedbo del.
izvajati:
– odlagati nevarne, industrijske, komunalne odpadke
in začasna skladišča posebnih odpadkov
– ponikanje okolju škodljivih snovi,
– izkop gramoza ob in iz vodotokov, ki predstavlja nevarnost za vir,
– spremembo namembnosti in dejavnost objektov, če
s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov izven vodovodnega sistema,
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– tranzitni promet s tekočimi naftnimi derivati in nevarnimi snovmi brez varstva,
– izvajati zemeljska gradbena dela brez predhodno podanega hidrogeološkega mnenja.
45. člen
Ožje varstveno območje obsega območje, s katerega
je možno direktno onesnaženje vodnega vira, kar pomeni,
da po pojavu onesnaženja praktični ni časa za preprečitev
vstopa nevarnih snovi v vodonosnik, imamo pa določen čas
za preprečitev vstopa nevarne snovi v vodovodni sistem.
V ožjem varstvenem območju veljajo varstveni ukrepi iz
širšega varstvenega območja in poleg tega še naslednji
varstveni ukrepi:
prepovedano graditi:
– energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni vir,
– sečnja gozda na golosek,
– uporaba biocidov in velikih količin naravnega gnoja,
ter polivanje gnojnice,
– skladiščenje naftnih derivatov in nevarnih tekočin,
– ponikovalnice za odpadne vode;
izvajati:
– tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi, po nezaščitenih cestah oziroma prometnicah;
uporabljati:
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo
strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji.
Dovoljeno je:
– gradnja manjših poti in kolovozov,
– košnja obstoječih travnikov;
izvajati:
– dejavnost, ki služi oskrbi s pitno vodo,
– proizvodno, kmetijsko in obrtno dejavnost v obstoječih objektih in površinah, za katere pooblaščena delovna
organizacija ugotovi, da ne predstavljajo nevarnosti za kvaliteto in količino pitne vode;
graditi:
– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega
varstvenega pasu,
– skladišče za kurilno olje s prostornino do 5m3, ki
morajo biti tehnično pregledana vsaka tri leta,
– športno rekreacijske objekte z minimalnimi spremljajočimi objekti.
46. člen
V ožjem in širšem varstvenem pasu mora biti rekonstrukcija cest izvedena tako, da v primeru nesreč morebitne
razlite tekočine ne morejo ponikniti v podtalnico.
47. člen
Najožje varstveno območje, je varovalno območje z
najstrožjo zaščito, kjer je možna neposredna, naključna in
namerna poškodba vodovodnega objekta ali okužba pitne
vode. Po pojavu onesnaženja praktično ni časa za preprečitev vstopa nevarnih snovi v vodovodni sistem. Najožji varstveni pasovi so namenjeni za zaščito podtalnice in črpališča
za oskrbo naselij s pitno vodo. V tem varstvenem pasu je
prepovedan vsak poseg v prostor, ter opravljanje kakršnihkoli dejavnosti, razen rednega vzdrževanja objektov javnega
vodovoda. Ti varstveni pasovi morajo biti urejeni z rastlinstvom brez globokih korenin. V najožjem varstvenem območju so prepovedane vse dejavnosti razen tistih, ki so potrebne za vzdrževanje vodovodnega objekta.
Najožje varstveno območje mora biti ograjeno in označeno. Vstop je dovoljen samo upravljalcu vodovoda in z
njegovim dovoljenjem.
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48. člen
Na prometnicah, ki prečkajo varstvene pasove, je potrebno postaviti ustrezne prometne znake za obvestila o
pričetku in prenehanju posebnih režimov prehoda preko
vodovarstvenega območja. Opozorila postavi upravljalec vodnih virov in vodovodnih objektov, ki jih je tudi dolžan vzdrževati in odstraniti, če za to nastanejo razlogi.
49. člen
Fizične in pravne osebe, ki gospodarijo z zemljišči v
posameznih varstvenih pasovih, morajo enkrat letno posredovati teritorialno pristojni zdrastveni inšpekciji, podatke o
vrstah in količinah gnojil in kemičnih pripravkih, ki jih uporabljajo na površinah varstvenih pasov vodnih virov.
Upravljalci gozdov, morajo zaradi morebitnih motenj v
oskrbi s pitno vodo, predvidene večje gozdarske posege
najaviti najmanj eno leto pred njihovim izvajanjem, zaradi
prilagoditve oskrbe z vodo v času trajanja posegov.
Vsi stroški, ki nastanejo zaradi motene oskrbe s pitno
vodo, kot posledica izvajanje ukrepov v območju varstvenih
pasov (dovoljenih in nedovoljenih), bremenijo neposredno
njihove povzročitelje.
50. člen
O uvedbi varstvenih ukrepov in dovoljenih režimih gospodarjenja z zemljišči, v posameznih varstvenih pasovih
obvesti njihove lastnike – uporabnike upravljalce vodovodnih objektov.
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Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 10.000 SIT se
kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
XIV. KONČNE DOLOČBE
53. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju oskrbe s pitno
vodo, lahko sprejme upravljalec vodovodov pravilnik. Pravilnik začne veljati, ko nanj da soglasje Občinski svet občine
Šalovci.
54. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe, občinska uprava, ter upravljalec vodovodnih objektov in naprav.
55. člen
Z dnevom uveljavitve tega odloka, prenehajo veljati vsi
odloki in sklepi bivše Občine Murska Sobota.
56. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-05-02/02

XIII. KAZENSKA DOLOČBA
51. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se
kaznuje za prekršek uporabnik javnega vodovoda:
– če ne dopusti upravljalcu prostega dostopa pri izvajanju vzdrževalnih del,
– če se uporabnik priključi na vodovodno omrežje pred
ali mimo vodomera,
– če kot uporabnik ne prijavi okvare na vodovodnem
priključku,
– če uporablja hidrante na javnem omrežju v nasprotju
z določili 34. in 35. člena tega odloka,
– če z nepravilno rabo povzroči škodo na hidrantih
(36. člen tega odloka),
– če samovoljno in nepooblaščeno uporablja vodo iz
hidrantov,
– če svojega vodovodnega priključka nima opremljenega z vodomerom,
– če ne vzdržuje prostora za vodomer in če ne dopusti
upravljalcu dostopa do vodomera,
– če izvaja gradbena dela v nasprotju z določilom iz
28. člena tega odloka,
– če ne plačuje tekoče porabe vode,
– če krši odredbo o varčevanju s pitno vodo (prvi odstavek 32. člena),
– če prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z
nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi.
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se
kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki ravna v nasprotju z
določili 44. in 45. člena tega odloka.
52. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznuje pravna oseba, ki:
– ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest,
ulic in objektov ostanejo vodovodni objekti in naprave v
prvotnem stanju.

Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
5285.

Izid volitev v Občini Šentjur

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in
51/02) objavlja občinska volilna komisija

IZID
volitev v Občini Šentjur
I
Volitve župana Občine Šentjur:
Na splošnih volitvah dne 10. novembra 2002 je glasovalo 10.444 volivcev.
Neveljavnih glasovnic je bilo 144, veljavnih glasovnic
10.300.
Posamezni kandidat je prejel naslednje število glasov:

1. Štefan Tisel
2. Dubravka Turk
3. Jurij Malovrh
4. Marko Diaci

Glasov

%

5058
743
3241
1258

49,11
7,21
31,47
12,21
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II
volitve članov Občinskega sveta občine Šentjur
Na splošnih volitvah dne 10. novembra 2002 je v vseh
treh volilnih enotah glasovalo 10.436 volivcev. Neveljavnih
glasovnic je bilo 602, veljavnih glasovnic 9.834.
Po posameznih volilnih enotah je bil izid glasovanja:
%

Številka volilne enote:

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
CVETKO MLAKER IN SKUPINA VOLIVCEV
ŠEŠERKO STANA IN SKUPINA VOLIVCEV
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE - DESUS
5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
6. STRANKA MLADIH SLOVENIJE - SMS
7. N.Si - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
8. STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - SEG
9. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
10. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
11. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD
SKUPAJ VOLILNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

v občni

1043
124
62

25,71
3,06
1,53

10,61
1,26
0,63

203
200
617

5,00
4,93
15,21

2,06
2,03
6,27

297
69
624
529
289
4057

7,32
1,70
15,38
13,04
7,12
100

3,02
0,70
6,35
5,38
2,94
41,25

239

8,26

2,43

160

5,53

1,63

262
513
631
565
106
355
62
2893

9,06
17,73
21,81
19,53
3,66
12,27
2,14
100

2,66
5,22
6,42
5,75
1,08
3,61
0,63
29,42

224
214
386

7,77
7,42
13,38

2,28
2,18
3,93

2

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE - DESUS
N.Si - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
JAKOB PISANEC IN SKUPINA VOLIVCEV
STRANKA MLADIH SLOVENIJE - SMS
STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - SEG
SKUPAJ VOLILNA

Številka volilne enote:

v VE

1

1.
2.
3.
4.

Številka volilne enote:

Glasov

3

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD
STRANKA MLADIH SLOVENIJE - SMS
N.Si - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE - DESUS
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - SEG
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
SKUPAJ VOLILNA

292

10,12

2,97

171
799
53
400
345
2884

5,93
27,70
1,84
13,87
11,96
100

1,74
8,12
0,54
4,07
3,51
29,33

SKUPAJ

9834

100
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V Občinski svet občine Šentjur so bili izvoljeni naslednji kandidati:
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
1. ANITA KOLEŠA, roj. 13. 2. 1961, naslov: POD
VRBCO 21, ŠENTJUR,
2. JURE GODLER, roj. 28. 1. 1974, naslov: POD
VRBCO 18 A, ŠENTJUR,
3. SEBASTJAN JAKLIČ, roj. 11. 6. 1972, naslov: C.
MILOŠA ZIDANŠKA 8 B, ŠENTJUR,
4. BORISLAV ZUPANC, roj. 2. 11.1952, naslov: LUTRJE 15 A, PONIKVA,
5. BRANKO GOREČAN, roj. 19. 12. 1956, naslov:
JARMOVEC 9 B, DRAMLJE
6. JOŽEF ARTNAK, roj. 1. 3. 1960, naslov: JAVORJE
15 A, GORICA PRI SLIVNICI
7. GREGOR KOVAČ, roj. 25. 11. 1976, naslov: PLANINSKA VAS 41, PLANINA PRI SEVNICI,
8. MIROSLAV PAJEK, roj. 27. 4. 1957, naslov: LOPACA 16, PREVORJE.
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
1. JANEZ ČOKL, roj. 6. 5. 1939, naslov: PEŠNICA
4, ŠENTJUR,
2. JOŽEF BRAČKO, roj. 27. 12. 1955, naslov: PRIMOŽ 21 A, ŠENTJUR,
3. ANTON KOLAR, roj. 21. 5. 1951, naslov: SVETELKA 8, DRAMLJE,
4. MARTIN LUSKAR, roj. 10. 10. 1967, naslov: PODPEČ 3, PLANINA PRI SEVNICI.
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
1. GREGOR KOVAČ, roj. 7. 1. 1974, naslov: TONETA SELIŠKARJA 10, ŠENTJUR,
2. ALOJZ GAJŠEK, roj. 7. 4. 1955, naslov: KRAJNČICA 50, ŠENTJUR,
3. JOŽE KORŽE, roj. 11. 4. 1950, naslov: PONIKVA
77 A, PONIKVA ,
4. LUDVIK ŽAFRAN, roj. 27. 9. 1957, naslov: BUKOVJE 1, GORICA PRI SLIVNICI.
STRANKA MLADIH SLOVENIJE – SMS
1. MARKO DIACI, roj. 2. 3. 1971, naslov: VRBNO 25
D, ŠENTJUR,
2. JERNEJ KOŠAK, roj. 05061974, naslov: PONIKVA 76 A, ŠENTJUR,
3. JERNEJ JANČIČ, roj. 15. 3. 1980, naslov: GORIČICA 3, ŠENTJUR,
4. BORIS BELEJ, roj. 28. 11. 1969, naslov: DROBINSKO 1, GORICA PRI SLIVNICI.
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
1. FLORJAN CVETO ERJAVEC, roj. 22. 11. 1944,
naslov: V. OROŽNA 8 C, ŠENTJUR,
2. VILJEM ZATLER, roj. 12. 6. 1941, naslov: PONIKVA 78 A, PONIKVA.
N.Si - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
1. DRAGO ARZENŠEK, roj. 7. 9. 1966, naslov: CESTA VALENTINA OROŽNA 6, ŠENTJUR,
2. FRANC GRAČNAR, roj. 7. 4. 1953, naslov: BRDO
15, PLANINA PRI SEVNICI.
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS
1. STANKO ARTIČEK, roj. 19. 9. 1944, naslov: NA
LIPICO 2, ŠENTJUR.
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SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
1. SANDI KOVAČIČ, roj. 21. 11. 1970, naslov: PLANINA 73, PLANINA PRI SEVNICI.
III
VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
OBČINE ŠENTJUR
V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE ŠENTJUR
so bili izvoljeni naslednji kandidati:
KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVNA
VE: 1
MODIC ALOJZ, roj. 22. 5. 1951, naslov: PRIMOŽ 23
A, ŠENTJUR
VE: 2
KORENJAK FRANC, roj. 11. 1. 1957, naslov: LOKARJE 2 D, ŠENTJUR
VE: 3
JUG IVAN, roj. 8. 9. 1968, naslov: DOLE 12, ŠENTJUR
VE: 4
SELIČ KAREL, roj. 15. 10. 1955, naslov: REPNO 5,
ŠENTJUR
VE: 5
PEPERKO EDVARD, roj. 17. 3. 1959, naslov: ZLATEČE 2, ŠENTJUR
VE: 6
KRESNIK FRANC, roj. 16. 1. 1950, naslov: CEROVEC 6 A, ŠENTJUR
VE: 7
REZAR BOŠTJAN, roj. 14. 12. 1976, naslov: PROSENIŠKO 84, ŠENTJUR
VE: 8
GJERKIŠ ZLATKO, roj. 23. 8. 1964, naslov: PROSENIŠKO 8 C, ŠENTJUR
VE: 9
MASTNAK ANTON, roj. 24. 12. 1958, naslov: GORIČICA 25, ŠENTJUR
KRAJEVNA SKUPNOST DRAMLJE
VE: 1
ZDOLŠEK FRANC, roj. 12. 3. 1965, naslov: JAZBINE
20, DRAMLJE
VE: 2
LAVBIČ MATEJ, roj. 20. 9. 1973, naslov: LAZE 14 A,
DRAMLJE
VE: 3
STIPLOVŠEK VILI, roj. 22. 8. 1962, naslov: TRNOVEC 52, DRAMLJE
VE: 4
JAGER URŠKA, roj. 9. 5. 1955, naslov: STRAŽA NA
GORI 7, DRAMLJE
VE: 5
JEVŠINEK ANTON, roj. 3. 1. 1941, naslov: VODULE
29, DRAMLJE
VE: 6
KRAMARŠEK VILI, roj. 13. 11. 1966, naslov: SVETELKA 19 B, DRAMLJE
VE: 7
KOTNIK FRANC, roj. 4. 10.1972, naslov: SPODNJE
SLEMENE 7, DRAMLJE
VE: 8
VODUŠEK VINCENCIJ, roj. 29. 3. 1959, naslov: JARMOVEC 9 C, DRAMLJE
VE: 9
KOPINŠEK STANKO, roj. 20. 9. 1968, naslov: PLETOVARJE 2, DRAMLJE
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VE: 10
ZDOLŠEK ANTON, roj. 11. 8. 1968, naslov: MARIJA
DOBJE 20, DRAMLJE
VE: 11
LORGER MARKO, roj. 12. 2. 1964, naslov: RAZBOR
14, DRAMLJE
KRAJEVNA SKUPNOST SLIVNICA
VE: 1
ISKRA MATIJA, roj. 10. 3. 1980, naslov: GORICA 22
C, GORICA PRI SLIVNICI
PUŠNIK KONRAD, roj. 10. 1. 1962, naslov: GORICA
117, GORICA PRI SLIVNICI
CMOK MARTIN, roj. 7. 11.1930, naslov: GORICA
75, GORICA PRI SLIVNICI
VE: 2
CMOK MARTIN, ML., roj. 20. 9. 1966, naslov: TRATNA 11, GORICA PRI SLIVNICI,
VE: 4
KLADNIK FRANC, roj. 31. 8. 1974, naslov: BUKOVJE
3, GORICA PRI SLIVNICI
VE: 5
ARTNAK VLADIMIR, roj. 9. 7. 1965, naslov: JAVORJE 15, GORICA PRI SLIVNICI
VE: 6
ROBIČ IVAN, roj. 13. 5. 1947, naslov: JELCE 5,
GORICA PRI SLIVNICI
SKALE DARKO, roj. 17. 8. 1952, naslov: JELCE 9,
GORICA PRI SLIVNICI
VE: 7
ČEPIN BOJAN, roj. 21. 12. 1961, naslov: VODUCE
42 A, GORICA PRI SLIVNICI
VE: 8
MASTNAK IGNAC, roj. 9. 8. 1952, naslov: SLIVNICA
10, GORICA PRI SLIVNICI
KRAJEVNA SKUPNOST KALOBJE
VE: 1
HRIBERNIK ZDRAVKO, roj. 10. 3. 1967, naslov: PODLEŠJE 2 A, KALOBJE
ERJAVEC NEVENKA, roj. 22. 1. 1958, naslov: KALOBJE 17, KALOBJE
VE: 2
PUNGARŠEK VLADIMIR, roj. 17. 10. 1953, naslov:
TRŠKA GORCA 1, KALOBJE
VE: 3
ŠUSTER JOŽE, roj. 18. 1. 1962, naslov: JAZBIN VRH
3, KALOBJE
VE: 4
NOVAK CVETKO, roj. 26. 4. 1968, naslov: VODICE
20, KALOBJE
VE: 5
KRAŠEVEC PETER, roj. 16. 12. 1959, naslov: KOSTRIVNICA 1, KALOBJE
ROZMAN ALOJZ, roj. 10. 3. 1965, naslov: KOSTRIVNICA 9, KALOBJE
VE: 6
ŠAFRAN IVAN, roj. 1. 4. 1957, naslov: KOSTRIVNICA
32, KALOBJE
KLADNIK JOŽE, roj. 19. 4. 1970, naslov: KOSTRIVNICA 22, KALOBJE
KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ŽUSMU
VE: 1
SKALE MARJAN, roj. 7. 10.1939, naslov: LOKA PRI
ŽUSMU 109, LOKA PRI ŽUSMU
GOBEC MIRAN, roj. 25. 9. 1967, naslov: LOKA PRI
ŽUSMU 138, LOKA PRI ŽUSMU
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KRAJNČAN SREČKO, roj. 29. 3. 1967, naslov: LOKA
PRI ŽUSMU 124, LOKA PRI ŽUSMU
VE: 2
KODRIN VIDA, roj. 21. 6. 1957, naslov: LOKA PRI
ŽUSMU 97, LOKA PRI ŽUSMU
VE: 3
LESJAK BRANKO, roj. 15. 1. 1975, naslov: DOBRINA 15, LOKA PRI ŽUSMU
RECKO DANICA, roj. 25. 1. 1954, naslov: DOBRINA
6, LOKA PRI ŽUSMU
UŽMAH PETER, roj. 23. 9. 1972, naslov: DOBRINA
14, LOKA PRI ŽUSMU
VE: 4
ARTNJAK BRANKO, roj. 22. 7. 1966, naslov: HRASTJE 17, LOKA PRI ŽUSMU
KOLAR SLAVKO, roj. 21. 6. 1953, naslov: HRASTJE
44 A, LOKA PRI ŽUSMU
KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA PRI SEVNICI
VE: 1
KOVAČIČ SANDI, roj. 21. 11. 1970, naslov: PLANINA
73, PLANINA PRI SEVNICI
VOUK MARKO, roj. 10. 5. 1976, naslov: PLANINA
63, PLANINA PRI SEVNICI
SENICA IZTOK, roj. 23. 10. 1972, naslov: PLANINA
71, PLANINA PRI SEVNICI
VE: 2
KOTNIK MIHAELA, roj. 17. 6. 1955, naslov: PLANINSKA VAS 39, PLANINA PRI SEVNICI
VE: 3
PANČUR GREGOR, roj. 4. 9. 1976, naslov: DOROPOLJE 17, PLANINA PRI SEVNICI
VE: 4
ZAPUŠEK MILAN, roj. 20. 4. 1976, naslov: PRAPRETNO 7, PLANINA PRI SEVNICI
SENICA ANTON, ml., roj. 16. 10. 1974, naslov: PRAPRETNO 1A, PLANINA PRI SEVNICI VE: 5
LUSKAR MARTIN, roj. 10. 10. 1967, naslov: PODPEČ 3, PLANINA PRI SEVNICI
KOVAČ METOD, roj. 14. 7. 1979, naslov: ŠENTVID
12, PLANINA PRI SEVNICI
VE: 6
TOVORNIK MARKO, roj. 5. 4. 1975, naslov: TAJHTE
19, PLANINA PRI SEVNICI
VE: 7
SENICA ROBERT, roj. 12. 9. 1974, naslov: HRUŠOVJE 12, PLANINA PRI SEVNICI
KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
VE: 1
ŠPUR SLAVKO, roj. 2. 5. 1951, naslov: PONIKVA 48
A, PONIKVA
VREČKO ANTON, roj. 17. 1. 1940, naslov: PONIKVA
13 A, PONIKVA
VE: 2
PISANEC BOŠTJAN, roj. 13. 1. 1975, naslov: HOTUNJE 9 A, PONIKVA
VE:3
ARZENAK FRANC, roj. 15. 2. 1956, naslov: DOLGA
GORA 56, PONIKVA
FIRER ALOJZIJ, roj. 1. 4. 1948, naslov: DOLGA GORA 46 A, PONIKVA
VE: 4
ŠTOR MIHAEL, roj. 27. 7. 1945, naslov: OSTROŽNO
6, PONIKVA
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VE: 5
HROVATIČ FRANC, roj. 15. 10. 1966, naslov: SLATINA 25, PONIKVA
MOHAR SREČKO, roj. 2. 8. 1966, naslov: SLATINA
33 A, PONIKVA
VE: 6
BUSER IVAN, roj. 20. 4. 1950, naslov: OKROG 7,
PONIKVA
LAH JANEZ, roj. 24. 3. 1964, naslov: SRŽEVICA 10,
PONIKVA
VE: 7
GERMEK ANTON, roj. 29. 3. 1955, naslov: ZGORNJE SELCE 15, PONIKVA
KRAJEVNA SKUPNOST PREVORJE
VE: 1
PAJEK MIROSLAV, roj. 27. 4. 1957, naslov: LOPACA
16, PREVORJE
MAČEK DAMJAN, roj. 17. 11. 1975, naslov: LOPACA
38 B, PREVORJE
REZEC MAJDA, roj. 11. 7. 1962, naslov: STRŠKA
GORCA 30, PREVORJE
BEVC MARJAN, roj. 25. 11. 1953, naslov: KRIVICA
4, PREVORJE
MAČEK ANTON, roj. 17. 12. 1963, naslov: LOPACA
30, PREVORJE
DVORŠAK OLGA, roj. 5. 7. 1967, naslov: LOPACA
28, PREVORJE
GUBENŠEK RAFKO, roj. 14. 8. 1968, naslov: ŽEGAR 40, PREVORJE
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJUR - MESTO
VE: 1
AMON MARTIN, roj. 8. 9. 1949, naslov: UL. I. CELJSKE ČETE 15, ŠENTJUR
FERLEŽ RUDOLF, roj. 21. 2. 1941, naslov: NA RAZGLED 6, ŠENTJUR
KOVAČ FRANC, roj. 17. 2. 1940, naslov: UL. TONETA SELIŠKARJA 10, ŠENTJUR
VE: 2
ERJAVEC FLORJAN CVETO, roj. 22. 11. 1944, naslov: V. OROŽNA 8 C, ŠENTJUR
KOŽELJ BOJANA, roj. 8. 6. 1954, naslov: LJUBLJANSKA C. 26, ŠENTJUR
ŠTIGLIC JOŽE, roj. 1. 1. 1942, naslov: LJUBLJANSKA C. 23, ŠENTJUR
VE: 3
ZDOLŠEK SIMON, roj. 15. 6. 1965, naslov: UL. SKLADATELJEV IPAVCEV 9 A, ŠENTJUR
ČOKL JANEZ, roj. 6. 5. 1939, naslov: PEŠNICA 4,
ŠENTJUR
JAZBEC JOŽEF, roj. 26. 10. 1963, naslov: C. MILOŠA ZIDANŠKA 22, ŠENTJUR
VE: 4
TISEL ŠTEFAN, roj. 25. 12. 1954, naslov: UL. ANTONA MARTINA SLOMŠKA 5, ŠENTJUR
MOČNIK VOJKO, roj. 26. 2. 1961, naslov: UL. DUŠANA KVEDRA 41, ŠENTJUR
OSET BRANKO, roj. 5. 5. 1954, naslov: POD VRBCO
17 A, ŠENTJUR
VE: 5
HORVAT ZDENKO, roj. 7. 1. 1949, naslov: UL. FRANJA MALGAJA 35, ŠENTJUR
GAJŠEK ROBERT, roj. 1. 4. 1959, naslov: ROMIHOVA UL. 6, ŠENTJUR
MARUŠA ROBERT, roj. 10. 11. 1963, naslov: FRANJA MALGAJA 37, ŠENTJUR
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJUR - OKOLICA
VE: 1
ŽMAHAR ANDREJ, roj. 11. 4. 1962, naslov: SONČNA UL. 4, ŠENTJUR
BRILEJ MARTIN, roj. 9. 11.1953, naslov: DELAVSKA
UL. 7, ŠENTJUR
VE: 2
BRODEJ IVAN, roj. 3. 10.1954, naslov: LEPA POT 6,
ŠENTJUR
TURK DUBRAVKA, roj. 25. 7. 1958, naslov: GORIŠKA ULICA 11, ŠENTJUR
VE: 3
VEBER BRANKO, roj. 5. 2. 1961, naslov: VODRUŽ
40 A, ŠENTJUR
JAGODIČ DUŠAN, roj. 4. 9. 1971, naslov: JAKOB
13, ŠENTJUR
KUKOVIČ JANEZ, roj. 23. 10. 1958, naslov: JAKOB
24, ŠENTJUR
VE: 4
NOVAK HINKO, roj. 3. 4. 1960, naslov: VRBNO 19,
ŠENTJUR
JAGER SREČKO, roj. 5. 10.1962, naslov: VRBNO
17E, ŠENTJUR
DOBOVIŠEK ALEKSANDER, roj. 7. 9. 1967, naslov:
PODGRAD 26, ŠENTJUR
VE: 5
CEHNER FRANC, roj. 2. 10.1946, naslov: BOTRIČNICA 30, ŠENTJUR
KRČ PETER, roj. 19. 4. 1957, naslov: BOTRIČNICA
16, ŠENTJUR
VE: 6
LJUBEJ ANTON, roj. 15. 5. 1953, naslov: STOPČE
9, GROBELNO
CENTRIH JURIJ, roj. 26. 3. 1953, naslov: GROBELNO 114, GROBELNO
CENTRIH IVAN, roj. 18. 4. 1935, naslov: TRATNA 2
B, GROBELNO
Št. 008-4/02-100
Šentjur pri Celju, dne 10. novembra 2002.
Predsednica
OVK
Teja Zapušek l. r.

ŠTORE
5286. Poročilo o izidu volitev župana in članov
Občinskega sveta občine Štore

Občinska volilna komisija občine Štore je na podlagi
prvega odstavka 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
51/02) in zapisnika o delu te komisije pri ugotavljanju izida
splošnih volitev, ki so bile 10. 11. 2002, sestavila

POROČILO
o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta
občine Štore
I
V volilni imenik je vpisanih 3.445 volivcev. Glasovalo je
2.591 volivcev, kar je 75,21%.
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II
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 2.590 glasovnic, neveljavnih 49, veljavnih 2.541.
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Franc Jazbec 1.433 glasov, kar je 56,40%,
Srečko Križanec 294 glasov, kar je 11,57%,
Ivan (Jani) Jurkošek 336 glasov, kar je 13,22%,
Gojmir Klinar 478 glasov, kar je 18,81%.
Za župana je bil izvoljen Franc Jazbec, roj. 11. 9.
1954, Draga 3, Štore, ki je dobil večino oddanih glasov.
III
Za člane občinskega sveta (14) je bilo v dveh volilnih
enotah (9+5 mandatov) skupaj oddanih 2.591 glasovnic,
od tega 192 neveljavnih in 2.399 veljavnih glasovnic.
Ob upoštevanju prvih 14 količnikov za razdelitev mandatov na ravni občine, osvojenih neposrednih mandatov v
posamezni volilni enoti ter razdeljenih posrednih mandatov,
so mandate dobile naslednje liste:
V VE – 1:
Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 3 mandate,
Liberalna demokracija Slovenije – LDS 2 mandata,
Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 2 mandata,
Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS
1 mandat,
Stranka mladih Slovenije – SMS 1 mandat.
V VE – 2:
Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS 2 manda-
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Jožef Kragelj, roj. 24. 4. 1940, Laška vas 54, Štore,
(ZLSD), VE – 2,
Stane Gajšek, roj. 29. 2. 1956, Prožinska vas 22 a,
Štore, (SDS), VE – 1,
Miran Bukovšek, roj. 13. 8. 1973, Laška vas 55,
Štore, (Nsi), VE – 2.
Štore, dne 14. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Štore
Zvone Vidic l. r.
Člani:
Terezija Mulej l. r.
Franc Vrečer l. r.
Franc Selič l. r.

VIPAVA
5287. Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na
rednih volitvah 10. novembra 2002

Občinska volilna komisija občine Vipava je na 3. seji
dne, 14. 11. 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za
volitve župana, članov Občinskega sveta občine Vipava in
članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Vipava ter na
podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) objavlja

ta,
Liberalna demokracija Slovenije – LDS 1 mandat,
Združena lista socialnih demokratov – ZLSD 1 mandat,
Nova Slovenija – Krščansko ljudska stranka – Nsi 1
mandat.
Število preferenčnih glasov (18. člen ZLV) je vplivalo
na personalizacijo mandata le pri listi kandidatov Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS v VE – 2, in sicer se je
kandidat pod zaporedno številko 2 liste uvrstil na prvo mesto
te liste.

POROČILO
o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah
10. novembra 2002
l. Izid glasovanja za župana
V volilne imenike na območju Občine Vipava je bilo
vpisanih 4115 volivcev.
Na volitvah župana je bilo oddanih 3268 glasov.
Neveljavnih glasovnic je bilo 99, veljavnih 3196.

V Občinski svet občine Štore so bili izvoljeni:
Franc Jazbec, roj. 11. 9. 1954, Draga 3, Štore, (SDS),
VE – 1,
Aleš Gabršček, roj. 14. 2. 1965, Vrtna ulica 14, Štore, (LDS), VE – 1,
Gojmir Klinar, roj. 5. 6. 1957, Kovinarska ulica 12,
Štore, (ZLSD), VE – 1,
Marjan Doberšek, roj. 27. 2. 1957, Pečovje 31a,
Štore, (SDS), VE – 2,
Mojca Korošec, roj. 6. 2. 1961, Ulica Karla Vovka 8,
Štore, (LDS), VE – 1,
Stanislav Šoba, roj. 29. 6. 1957, Razgledna ulica 7,
Štore, (SDS), VE – 1,
Goran Blatnjak, roj. 24. 1. 1974, Ulica Cvetke Jerin 1,
Štore, (ZLSD), VE – 1,
Ivan (Jani) Jurkošek, roj. 10. 4. 1967, Pečovje 11,
Štore, (LDS), VE – 2,
Srečko Križanec, roj. 19. 10. 1952, Ulica Karla Vovka
14, Štore, (SMS), VE – 1,
Mojca Vrečer, roj. 3. 2. 1957, Kompole 98, Štore,
(SDS), VE – 2,
Marjan Tržan, roj. 10. 1. 1941, Prožinska vas 38,
Štore, (DeSUS), VE – 1,

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Boris Ličen
790
24,93%
2. Branko Tomažič
688
21,71%
3. Ivan Princes
1691
53,36%
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107.
člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana
izvoljen naslednji kandidat:
Ivan Princes, roj. 18. 6. 1948, Goriška cesta 10,
Vipava.
2. Izid glasovanja za občinski svet
Od 4115 volilnih upravičencev v Občini Vipava je na
volitvah članov občinskega sveta glasovalo 3269 volivcev.
Neveljavnih je bilo 254 glasovnic, veljavnih 3015 glasovnic.
Glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni
količnik, nobeni izmed list ni pripadel direktni mandat.
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se je
vseh 17 mandatov razdelilo na ravni občine, in sicer na
podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste, v
vseh treh volilnih enotah.
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Št.

Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stranka mladih Slovenije
55
Zveza za Primorsko – ZZP
197
Neodvisni kandidat Božidar Lavrenčič
79
Neodvisni kandidat Božo Fajdiga
170
Ivan Krušec – neodvisni kandidat
96
Lista občanov krajevnih skupnosti
307
Nova Slovenija – NSi
385
Slovenska ljudska stranka – SLS
409
Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
365
Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
205
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS133
Danjel Rovan – neodvisni kandidat
30
Liberalna demokracija Slovenije – LDS
313
Mitja Lavrenčič – neodvisni kandidat
82
Neodvisna in nepolitična lista obrtništva ter podjetništva
Občine Vipava
189

1,8%
6,5%
2,6%
5,6%
3,2%
10,2%
12,8%
13,6%
12,1%
6,8%
4,4%
1,0%
10,4%
2,7%
6,3%

Posamezne liste so dobile naslednje število mandatov:
2. Zveza za Primorsko – ZZP
6. Lista občanov krajevnih skupnosti
7. Nova Slovenija – NSi
8. Slovenska ljudska stranka – SLS
9. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
10. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
11. Demokratična stranka upokojencev
Slovenije – DeSUS
13. Liberalna demokracija Slovenije – LDS
15. Neodvisna in nepolitična lista obrtništva
ter podjetništva

1
2
3
3
3
1
1
2
1

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 1
Zap. Ime liste
št.

Ime in priimek
izvoljenega člana OS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marta Rodman
Alojz Peljhan
Boris Ličen
Bojan Turk
Sonja Božič Pudgar

Lista občanov krajevnih skupnosti
Nova Slovenija – NSi
Socialdemokratska stranka Slovenija – SDS
Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
Liberalna demokracija Slovenije – LDS
Neodvisna in nepolitična lista obrtništva ter podjetništva
Občine Vipava

Rojstvo

10. 7. 1952
6. 9. 1946
6. 5. 1956
1. 12. 1939
5. 12. 1954

Naslov

Gradnikove brigade 19, Vipava
Vojkova 7, Vipava
Gradnikove brigade 14, Vipava
C. 18. aprila 9, Vipava
Gradišče pri Vipavi 33, Vipava

Jurij Rodman

12. 12. 1967

Glavni trg 3, Vipava

Lucijan Ambrožič
Tomaž Malik
Pavel Krapež
Klavdij Ferjančič
Leo Kodre
Doroteja Furlan

18. 12. 1977
6. 12. 1961
29. 6. 1965
3. 11. 1968
25. 5. 1956
11. 6. 1936

Slap 7a, Vipava
Slap 26, Vipava
Vrhpolje 151, Vipava
Slap 8, Vipava
Goče 76, Vipava
Manče 20, Vipava

Marko Nabergoj
Marijan Furlan
Darko Rosa
Bogoslav Trošt
Franc Kopatin

19. 4. 1974
19. 8. 1948
11. 8. 1960
18. 6. 1948
13. 2. 1948

VOLILNA ENOTA 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zveza za Primorsko – ZZP
Nova Slovenija – NSi
Slovenska ljudska stranka- SLS
Slovenska ljudska stranka – SLS
Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
VOLILNA ENOTA 3

1.
2.
3.
4.
5.

Lista občanov krajevnih skupnosti
Nova Slovenija – NSi
Slovenska ljudska stranka – SLS
Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
Liberalna demokracija Slovenije – LDS

Lozice 29, Podnanos
Poreče 16, Podnanos
Podnanos 43, Podnanos
Podbreg 15, Podnanos
Podnanos 70, Podnanos
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Član OS, Lucijan Ambrožič (Zveza za Primorsko – ZZP,
2. VOLILNA ENOTA) je prejel 14 preferenčnih glasov in tako
dobil mandat.
Član OS, Marko Nabergoj (Lista občanov krajevnih
skupnosti, 3. VOLILNA ENOTA) je prejel 53 preferenčnih
glasov in tako dobil mandat.
3. Izid glasovanja za svete krajevnih skupnosti
V Svet krajevne skupnosti ERZELJ so bili izvoljeni:
Zap. Ime in priimek
št. izvoljenega člana

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rojstvo Naslov

Bojan Bizjak
8. 9. 1951
Mirko (Miro) Vidmar7. 10. 1955
Vera Šušmelj
18. 12. 1957
Joško Gec
26. 1. 1953
Zoran Volk
23. 9. 1966
Aleš Turk
8. 11. 1966
Franc Volk
6. 11. 1946

Št. glasov

Erzelj 31, Vipava
Erzelj 34, Vipava
Erzelj 22a, Vipava
Erzelj 10 a, Vipava
Erzelj 11a, Vipava
Erzelj 7, Vipava
Erzelj 6, Vipava

41
40
38
36
35
31
29

V Svet krajevne skupnosti GOČE so bili izvoljeni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Božo Fajdiga
Andrej Furlan
Bogdan Godnič
Sašo Arčon
Dragica Vovk
Simon Žorž
Jordan Vovk

25. 12. 1967
31. 10. 1977
14. 4. 1956
1. 2. 1979
14. 12. 1957
6. 3. 1976
25. 11. 1955

Goče 4a, Vipava
Goče 20, Vipava
Goče 16, Vipava
Goče 17, Vipava
Goče 7, Vipava
Goče 5a, Vipava
Goče 10, Vipava

121
91
78
76
73
71
65

V Svet krajevne skupnosti GRADIŠČE PRI VIPAVI so
bili izvoljeni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bojan Bajec
Andrej Petrič
Srečko Petrič
Stanislav Jež
Joško Šček
Mojca Črnigoj
Slavko Uršič

21. 11. 1956
17. 10. 1956
23. 1. 1956
1. 12. 1946
10. 1. 1961
30. 3. 1967
27. 5. 1964

Gradišče 23 a, Vipava
Gradišče 38, Vipava
Gradišče 29b, Vipava
Gradišče 33b, Vipava
Gradišče 33e, Vipava
Gradišče 51, Vipava
Gradišče 15, Vipava

87
84
83
77
73
73
63

V Svet krajevne skupnosti LOZICE so bili izvoljeni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marko Nabergoj
Sandi Nabergoj
Tanja Žorž
Rajko Koritnik
Aleksander Mislej
Alojz Fabčič

19. 4. 1974
12. 6. 1968
24. 9. 1976
24. 8. 1930
8. 6. 1968
23. 4. 1951

Lozice 29, Podnanos
Lozice 34 č, Podnanos
Lozice 24 b, Podnanos
Lozice 23 a, Podnanos
Lozice 3, Podnanos
Podgrič 17, Podnanos

138
113
108
106
103
100

V Svet krajevne skupnosti LOŽE so bili izvoljeni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Milenko Jež
Dejan Mohorčič
Stanka Mikuž Jež
Simon Jež
Primož Nabergoj
Aleš Dolenc
Milan Kodelja

11. 5. 1963
27. 5. 1980
16. 12. 1975
4. 2. 1979
3. 4. 1977
26. 8. 1973
22. 10. 1963

Lože 3, Vipava
Lože 47, Vipava
Lože 31a, Vipava
Lože 45, Vipava
Lože 54, Vipava
Lože 13, Vipava
Lože 36, Vipava

87
83
83
79
78
73
72

4.
5.
6.
7.

Janez (Ivo) Škerjanc23. 7. 1958
Matej Rener
13. 5. 1974
Bojan Pilih
15. 8. 1966
Marko Jamšek
20. 3. 1982

Manče 19 b, Vipava
Manče 4c, Vipava
Manče 24, Vipava
Manče 5, Vipava

V Svet krajevne skupnosti PODNANOS so bili izvoljeni:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.

Simon Fabčič
Zoran Žgur
Jožica Kodre
Pavel Lavrenčič
Bogdan Bizjak
Bruno Andlovec
Klavdij Torkar
Stojan Vitežnik
Stanislav Andlovec

4. 3. 1974
28. 5. 1962
22. 8. 1956
5. 6. 1959
27. 5. 1952
13. 2. 1965
3. 7. 1960
2. 7. 1959
17. 7. 1952

Orehovica 2a, Podnanos 88
Orehovica 9, Podnanos
52
Podnanos 99, Podnanos 178
Podnanos 108, Podnanos 130
Poreče 9a, Podnanos
38
Poreče 12, Podnanos
33
Hrašče 5, Podnanos
32
Podbreg 36b, Podnanos 39
Podbreg 35, Podnanos
19

V Svet krajevne skupnosti PODRAGA so bili izvoljeni:
1.
2.
3.
4.

Ivan (Ivo) Krušec
Boris Pestelj
Miloš Lavrenčič
Zorislav Jožef
(Zoran) Trošt
5. Milojko Rener
6. Zoran Vidrih
7. Valentin Bratina

3. 10. 1937 Podraga 82, Podnanos 154
22. 9. 1969 Podraga 89b, Podnanos 135
22. 9. 1957 Podraga 70, Podnanos 132
31. 1. 1944
23. 8. 1950
12. 6. 1950
19. 1. 1946

Podraga 9, Podnanos
118
Podraga 23a, Podnanos 115
Podraga 87, Podnanos 109
Podraga 11, Podnanos
63

V Svet krajevne skupnosti SLAP so bili izvoljeni:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivan Pavlič
9. 12. 1960 Slap 7b, Vipava
Majda Malik
23. 10. 1960 Slap 9, Vipava
Robert Ferjančič 11. 5. 1964 Slap 41, Vipava
Alojz Ambrožič
15. 7. 1958 Slap 89, Vipava
Matej Petrič
9. 3. 1977 Slap 54, Vipava

V Svet krajevne skupnosti VRHPOLJE so bili izvoljeni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

Andrej Premrl
3. 8. 1974 Vrhpolje 3, Vipava
Albin Vidmar
12. 6. 1961 Vrhpolje 139, Vipava
Danilo Krečič
5. 2. 1955 Vrhpolje 2c, Vipava
Anton Lavrenčič
3. 3. 1970 Vrhpolje 54, Vipava
Pavel Krapež
29. 6. 1965 Vrhpolje 151, Vipava
Martin Groznik
22. 5. 1965 Vrhpolje 113a, Vipava
Vladimir Škrlj
15. 11. 1953 Duplje 54 b, Vipava
Leon Krašna
8. 6. 1971 Duplje 10a, Vipava
Bojan Lavrenčič
7. 12. 1964 Duplje 15a, Vipava
Marijan Čoha
28. 8. 1964 Sanabor 28, Vipava
Peter Poljšak
2. 4. 1961 Sanabor 15, Vipava
Št, 00607-2/02
Vipava, dne 14. novembra 2002.

71
60
60

128
122
112
111
106

V Svet krajevne skupnosti VIPAVA so bili izvoljeni:
1. Boris Ličen
6. 5. 1956 Gradnikove br. 14, Vipava250
2. Majda Andlovec
9. 8. 1951 Beblerjeva 6, Vipava
177
3. Vlasta Lokar
Lavrenčič
3. 3. 1966 Gradnikove br.11, Vipava 144
4 Franc Ferjančič
23. 6. 1963 Zemono 2, Vipava
150
5 Marija Sotlar
18. 5. 1951 Zemono 6, Vipava
121
6. Milan Poljšak
25. 8. 1949 Zemono 9a, Vipava
118
7. Boštjan jež
27. 6. 1974 Kosovelova 12, Vipava 184
8. Peter Golob
22. 5. 1954 Goriška c. 6, Vipava
150
9. Zlatica Starc
23. 8. 1952 Kosovelova 7, Vipava
117

V Svet krajevne skupnosti MANČE so bili izvoljeni:
1. Draga (Dragica)
Čuk Novak
1. 3. 1949 Manče 4, Vipava
2. Bogdan Semenič 12. 10. 1957 Manče 3, Vipava
3. Alojzij Adamič
1. 7. 1970 Manče 19a, Vipava

57
54
51
46

Predsednik OVK
Marjan Stopar l. r.

93
70
60
118
94
87
87
51
49
41
35
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VITANJE
5288.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vitanje

Na podlagi 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
51/02), statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) in
30. člena sprememb in dopolnitev statuta Občine Vitanje
(Uradni list RS, št. 46/01) in 58. člena poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99 in
46/01) je Občinski svet občine Vitanje na 30. redni seji dne
21. 10. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Vitanje
1. člen
V statutu Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99 in
46/01) se tretji odstavek 8. člena dopolni in se glasi:
»Z drugimi občinami sodeluje občina po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi ustanavlja zveze, se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezuje v združenja, združuje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za opravljanje
skupnih zadev.«
2. člen
V 23. členu se 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 volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na
podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske
svete.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in dosedanji
četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen
V 24. členu se doda v prvem odstavku nov stavek, ki se
glasi: »Člane občinskega sveta volijo volilci, ki imajo v občini
stalno prebivališče.«
4. člen
V 32. 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 zakona ni združljiva oziroma ni združljiva s
funkcijo župana ali podžupana.«
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
Drugi stavek drugega odstavka istega člena se dopolni
tako, da se glasi:
»Član občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto, peto in šesto alineo
prvega odstavka tega člena.«
Na koncu drugega odstavka se dodata nova peti in
šesti stavek, ki se glasita: »Zoper ugotovitev občinskega
sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno
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sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi
odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta 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.«
5. člen
V 56. členu se v prvem odstavku beseda »državljani«
nadomesti z besedo »volilci«.
Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov drugi
stavek, ki se glasi: »Za začetek in trajanje mandatne dobe
župana se smiselno uporablja določba tretjega in četrtega
stavka prvega odstavka 23. člena tega statuta.«
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 volitvah, ki
so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona
opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek, dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:
»61.a člen
»Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkciojo župana ali
podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo, oziroma
če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi
določb zakona ni združljiva oziroma ni združljivo s funkcijo
župana ali podžupana,
– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet
na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je
razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razrešitve.
Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto, peto, šesto in sedmo alineo prvega odstavka tega člena.
Odločitev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mora biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve občinskega sveta. Komisija je dolžna v roku 8 dni po
prejemu pisne izajve posredovati predlog ugotovitvenega
sklepa občinskemu svetu.
Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
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komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter
administrativne zadeve ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. Zoper
ugotovitev občinskega sveta lahko župan in podžupan, ki
mu je prenehal mandat v 8 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.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve. Postopki
za 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.
Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi
kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev
mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.
Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.
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,
– 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
nadzosrtvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
mu po zakonu preneha mandat 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
funkcijo 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.«
7. člen
V celoti se spremeni in dopolni 62. člen, ki se glasi:
»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.
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
položaj tajnika občine določi naziv direktor občinske uprave.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog tajnika določi župan.
8. člen
V 63. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se
glasita:
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»Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega
odstavka 16. člena tega statuta.
Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupne občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.«
9. člen
Črta se prvi odstavek 65. člena.
Drugi odstavek postane prvi odstavek, tretji odstavek
postane drugi odstavek.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-11/2002
Vitanje, dne 21. oktobra 2002.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Krajnc l. r.

5289.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejetju zazidalnega načrta soseske Pod
Kompošem-Vitanje

Občinski svet občine Vitanje je na podlagi 37. in 39.
člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter na podlagi 16. in 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS,
št. 49/99 in 46/01), na 28. redni seji dne 31. 5. 2002
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju
zazidalnega načrta soseske
Pod Kompošem-Vitanje
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o sprejetju zazidalnega
načrta soseske Pod Kompošem (Uradni list SRS, št. 32/84)
in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka sprejetju zazidalnega načrta soseske Pod Kompošem-Vitanje (Uradni list
RS, št. 36/00), tako da se doda člen, z naslednjo vsebino:
V individualnih stanovanjskih hišah je možno izvajati
dodatne poslovno storitvene funkcije, ki nimajo motečega
vpliva na okolico.
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062- 02- 09/2002
Vitanje, dne 31. maja 2002.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.
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5290.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
parkiranju avtobusov in tovornjakov na
urejenem parkirišču v Občini Vitanje

Na podlagi 16. in 25. člena statuta Občine Vitanje
(Uradni list RS, št. 49/99 in 46/01) na 28. redni seji dne
31. 5. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o parkiranju
avtobusov in tovornjakov na urejenem
parkirišču v Občini Vitanje
1. člen
V odloku o parkiranju avtobusov in tovornjakov na urejenem parkirišču v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 104/00)
se spremeni drugi odstavek 11. člena tako, da se izbriše
beseda “policist”.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-10/2002
Vitanje, dne 31. maja 2002.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

ZAVRČ
5291.

Št.
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Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
glasovi
% glasov
1. Franc TEŽAK
108 glasov
13,17
2. Miran VUK
712 glasov
86,83
Skupaj
820
100,00%
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107.
člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana
Občine Zavrč izvoljen kandidat:
1. Miran VUK, roj. 20. 7. 1961, stanujoč Hrastovec
130, ekonomski tehnik, direktor.
Št. 006-02-1/02-9
Zavrč, dne 11. novembra 2002.
Predsednik OVK
mag. Metod Grah l. r.
Člana:
Franc Forjan l. r.
Biserka Kokot l. r.

5292.

Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega
sveta občine Zavrč na lokalnih volitvah

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
je Volilna komisija občine Zavrč po ugotovljenem izidu glasovanja na seji dne 11. 11. 2002 sprejela

POROČILO
o izidu volitev za člane Občinskega sveta
občine Zavrč na lokalnih volitvah

Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč
na lokalnih volitvah

I. VOLILNA UDELEŽBA
Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
je Volilna komisija občine Zavrč po ugotovljenem izidu glasovanja na seji dne 11. 11. 2002 sprejela

Na volitvah je 10. novembra 2002 imelo pravico voliti
1160 volivcev, od tega jih je glasovalo 831 volivcev oziroma
71,64%.
Na predčasnih volitvah od 5. 11. do 7. 11. 2002 sta
glasovala 2 volivca.

POROČILO
o izidu volitev za župana v Občini Zavrč
na lokalnih volitvah

II. VOLILNI IZIDI VOLITEV ZA OBČINSKI SVET

I. VOLILNA UDELEŽBA

Na volitvah za člane občinskega sveta je bilo oddanih
831 glasovnic, od tega jih je bilo 15 neveljavnih in 816
veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Na volitvah je 10. novembra 2002 imelo pravico voliti
1160 volivcev, od tega jih je glasovalo 831 volivcev oziroma
71,64%.
Na predčasnih volitvah od 5. novembra do 7. novembra 2002 sta glasovala 2 volivca.
II. VOLILNI IZIDI VOLITEV ZA ŽUPANA
Na volitvah za člane občinskega sveta je bilo oddanih
831 glasovnic, od tega jih je bilo 11 neveljavnih in 820
veljavnih glasovnic.

1. Bojan ŠIROVNIK
2. Branko SKOK
3. Jožef JURŠEK
4. Roman POHOREC
5. Franc KELC
6. Jožef LIBER
7. Zvonko POTOČNIK
8. Stanislav MAJCENOVIČ
9. Marta BOSILJ
10. Roman BELŠAK
11. Ivan PONGRAC
12. Franc TEŽAK

Glasovi

% glasov

254 glasov
231 glasov
89 glasov
146 glasov
385 glasov
322 glasov
219 glasov
82 glasov
321 glasov
243 glasov
237 glasov
138 glasov

31,13
28,31
10,91
17,89
47,18
39,46
26,84
10,05
39,34
29,78
29,04
16,91
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13. Viljem BELŠAK
14. Zvonko TEŽAK
15. Mirko OBRAN
16. Anton PETROVIČ
17. Peter VESENJAK
18. Ivan OGRIZEK
19. Ivan TEŽAK
20. Franc VAUPOTIČ
21. Slavko KOKOT
22. Dušan ROJKO
23. Ivan LESKOVAR

Uradni list Republike Slovenije

Glasovi

% glasov

104 glasov
341 glasov
124 glasov
203 glasov
310 glasov
221 glasov
124 glasov
144 glasov
298 glasov
321 glasov
67 glasov

12,75
41,79
15,20
24,88
37,99
27,08
15,56
17,65
26,52
39,34
8,21

816

100,00%

Skupaj

Volilo se je sedem članov občinskega sveta po večinskem sistemu. Po 11. členu zakona o lokalnih volitvah so
izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov.
Izvoljenih je bilo naslednjih 7 članov, ki so dobili največ
glasov:
1. Franc KELC roj. 20. 11. 1952, stanujoč Turški vrh
31, poklicni voznik, šofer
2. Zvonko TEŽAK roj. 29. 9. 1963, stanujoč Hrastovec 81a, poklicni voznik, voznik
3. Jožef LIBER roj. 15. 1. 1948, stanujoč Drenovec
1, dimnikar, voznik avtobusa
4. Dušan ROJKO roj. 20. 2. 1970, stanujoč Zavrč 7a,
profesor zgodovine in geografije, učitelj geografije
4. Marta BOSILJ roj. 30. 12. 1945, stanujoč Goričak
8, učiteljica, upokojenka
6. Peter VESENJAK roj. 15. 4. 1945, stanujoč Turški
vrh 1a, ekonomsko komercialni tehnik, sodelavec I
7. Slavko KOKOT roj. 22. 10. 1947, stanujoč Turški
vrh 70, mizar, kmet
Št. 006-02-1/02-10
Zavrč, dne 11. novembra 2002.
Predsednik OVK
mag. Metod Grah l. r.
Člana:
Franc Forjan l. r.
Biserka Kokot l. r.

Kandidat

1. Jurij Blatnik
2. Alojz Posedel
3. Marijan Turičnik

Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana
Občine Žalec

POROČILO
o ugotovitvi izidov volitev za župana
Občine Žalec
Občinska volilna komisija je na seji dne 12. 11. 2002
ob 15. uri na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana na volitvah
10. 11. 2002 ugotovila:
I
1. Na volitvah 10. novembra 2002 je od 16.950 volivcev glasovalo 12.198 volivcev, oziroma 71,96%.

Število glasov

%

1.625
9.577
763

13,58
80,04
6,38

II
Občinska volilna komisija je na seji dne 12. 11. 2002
ob 15. uri v prostorih uprave občine Žalec na podlagi 41.
člena zakona o lokalnih volitvah

u g o t o v i l a:
1. Na volitvah za župana 10. novembra 2002 je od
16.950 volivcev glasovalo 12.198, oziroma 71,96%.
2. Za župana je bilo oddanih 12.195 glasovnic, od
tega neveljavnih 230 in veljavnih 11.965.
3. Posamezni kandidati za župana so dobili naslednje
število glasov:
Jurij Blatnik 1.625 glasov oziroma 13,58%
Alojz Posedel 9.577 glasov oziroma 80,04%
Marijan Turičnik 736 glasov oziroma 6,38%.
4. Na volitvah za župana Občine Žalec je izvoljen Alojz
Posedel.
Št. 00607/00001/02
Žalec, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilna komisije
Slavko Košenina l. r.
Člani:
Breda Žagar l. r.
Marta Voginc l. r.
Tanja Vovk Petrovski l. r.

5294.

ŽALEC
5293.

2. Oddanih je bilo 12.195 glasovnic, neveljavnih 230
in veljavnih 11.965.
3. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
v Občini Žalec

POROČILO
o izidu volitev članov občinskega sveta
v Občini Žalec
Občinska volilna komisija je na seji dne 14. novembra
2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljaju izidov glasovanja za volitve članov občinskega sveta
na volitvah dne 10. novembra 2002 ugotovila:
I
Na volitvah dne 10. novembra 2002 je imelo pravico
glasovanja skupaj 16.950 volivcev od tega:
a) 16.950 vpisanih v volilne imenike
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma
niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 12.198 volivcev ali 71,96%. Od
vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico voliti, od tega je:
– 12.155 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem
imeniku
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– 43 volivcev glasovalo po pošti
– 0 volivcev glasovalo s potrdili.
II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih
12.198 glasovnic. Ker so bile prazne glasovnice, oziroma ni
bilo moč ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali
več list, je bilo 854 neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 11.344.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
Glasov

Ime liste

1106
1510

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA , SLS
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZLSD
STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA,
NOVA SLOVENIJA, NSI
STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE, EKOLOGI,
SEG
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,
SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJA, LDS
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC

981
887
250
1338
2769
1426
1077

III
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je
pripadalo listam kandidatov skupaj 11 mandatov.
V VOLINI ENOTI 1: 5 MANDATOV:
2 MANDATA: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
Izvoljen je: GVIDO HRIBAR, 20. 9. 1969, ŽUPANČIČEVA 7, ŽALEC
Izvoljen je: ANDREJ VENGUST, 4. 8. 1966, LOŽNICA
PRI ŽALCU
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1 MANDAT: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE,
LDS
Izvoljen je: GREGOR VOVK PETROVSKI, 29. 12.
1962, GOTOVLJE 59 A
1 MANDAT: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
Izvoljen je: IVAN JELEN, 25. 11. 1944, PONIKVA
24 A
V VOLINI ENOTI 3: 1 MANDAT:
1 MANDAT: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJA,
LDS
Izvoljen je: MARIJAN TURIČNIK, 12. 8. 1938, PETROVČE 241
V VOLINI ENOTI 4: 1 MANDAT:
1 MANDAT: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE,
LDS
Izvoljen je: TOMISLAV KALČIČ, 25. 7. 1959, ZABUKOVICA 47
Preostalih 18 mandatov se razdeli na ravni občine na
podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah. Istoimenske
liste, ki so vložene v dveh ali več volilnih enotah:
IME LISTE
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,
ZDRUŽENA LISTA, ZLSD
STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA,
NOVA SLOVENIJA, NSi
STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE, EKOLOGI,
SEG
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,
SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS

1 MANDAT: 1 MANDAT: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZLSD
Izvoljen je: JANKO KOS, 29. 6. 1961, LOŽNICA 28 E

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJA, LDS

1 MANDAT: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
Izvoljen je: ERNEST RAMŠAK, 6. 4. 1930, IPAVČEVA
10, ŽALEC

NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC

1 MANDAT: NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC
Izvoljen je: DUŠAN PUNGARTNIK, 21. 8. 1960, VRBJE 43 A

V VOLINI ENOTI 2: 4 MANDATE:
1 MANDAT: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS
Izvoljen je: SIMON MALI, 3. 5. 1972, RIMSKA CESTA
16, ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
1 MANDAT: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZLSD
Izvoljen je: JOŽEF RANDL, 16. 3. 1942, OB RIMSKI
NEKROPOLI 26, ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

DEMOKRATIČNA STANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE,
DeSUS

IV
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 34
(d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 34 količnikov naslednje:
1 2769.00
2 1510.00
3 1426.00
4 1384.50
5 1338.00
6 1106.00
7 1077.00
8
9

981.00
923.00

7 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZL
8 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE, DeSUS
7 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI SLO
1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
9 NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE
ŽALEC
3 STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
7 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
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10

887.00

11

755.00

12

713.00

13
14

692.25
669.00

15
16
17

553.80
553.00
538.50

18

503.33

19
20

490.50
475.33

21
22

461.50
446.00

23

443.50

24
25

395.57
377.50

26
27

368.67
359.00

28

356.50

29
30

346.13
334.50

31
32
33

327.00
307.67
302.00

34

295.67
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4 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA, NOVA SLOVENIJA
2 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZL
8 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE, DeSUS
7 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI SLO
7 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
9 NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE
ŽALEC
2 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZL
3 STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
8 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE, DeSUS
7 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCILDEMOKRATI SLO
4 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA, NOVA SLOVEN
7 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZL
1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
9 NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE
ŽALEC
8 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE, DeSUS
7 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI SLO
3 STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
7 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZL
4 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA, NOVA SLOVENIJA

Na podlagi 29 količnikov pripada listam še naslednje
število mandatov:
Št.
mandatov

3
2

Ime liste

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,
ZDRUŽENA LISTA, ZLSD
STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NOVA SLOVENIJA, NSi
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,
SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJA, LDS
DEMOKRATIČNA STANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC

2
2
2
3
2
2

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, kjer
imajo največje število ostankov glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
V zakonitem roku do 16. oktobra 2002 so vložili liste
kandidatov naslednji predlagatelji list kandidatov, ki so bile
vložene v najmanj dveh volilnih enotah in jim pripadajo mandati na podlagi 17. člena zakona o lokalnih volitvah:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZDRUŽENA LISTA, ZLSD
STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NOVA SLOVENIJA, NSi
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJA, LDS
DEMOKRATIČNA STANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC
Občinska volilna komisija je odločila, da se najprej
dodelijo tisti mandati, ki pripadajo listam v volilnih enotah,
kjer imajo istoimenske liste največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti skladno s 17. členom
zakona o lokalnih volitvah.

V
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o lokalnih volitvah
se dodelijo mandati naslednjim listam kandidatov:

Ime liste

Volilna enota

Izvoljen je

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA , SLS

2

FERDINAND KUNST, 16. 7. 1955, SP. GRUŠOVLJE 12

STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS

1

DANIJEL NOVAK, 13. 10. 1975, LOŽNICA PRI ŽALCU 34 B

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA,
NOVA SLOVENIJA, NSi

2

JOŽEF DOBRAVC, 18. 3. 1950, ZGORNJE ROJE 22

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,
SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS

1

JANUŠ RASIEWICZ, 23. 10. 1950, RISTA SAVINA 6, ŽALEC

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA , SLS

3

IVAN MARJAN RAZBORŠEK, 14. 7. 1945, ARJA VAS 16

NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC

2

TATJANA ŽGANK MEŽA, 2. 8. 1962, GOTOVLJE 76

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,
ZDRUŽENA LISTA, ZLSD

4

IVAN KRAŠOVC, 1. 1. 1948, PONGRAC 53

STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS

4

MATJAŽ JAZBEC, 3. 6. 1975, KASAZE 40
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DEMOKRATIČNA STANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS 4

MILAN DOLENC, 9. 11. 1948, KASAZE 103

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS

2

ZLATKA MASNEC, 7. 4. 1959, NA TRATI 1, ŠEMPETER
V SAVINJSKI DOLINI

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,
SOCIALDEMOKRATI SLOVENIJE, SDS

4

JURIJ BLATNIK, 4. 2. 1962. ZABUKOVICA 129 C

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA,
NOVA SLOVENIJA, NSi

3

ANDREJ KRIŽAN, 12. 8. 1957, ŽELEZNO 11

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS

1

JOŽEF MEH, 21. 3. 1958, VRBJE 96

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,
ZDRUŽENA LISTA, ZLSD

3

IVAN LINDIČ, 19. 3. 1958 GALICIJA 43 D

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA , SLS

1

GORAZD SELIŠNIK, 7. 7. 1956, VRBJE 88 C

NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC

3

ANITA SELES, 10. 12. 1967 LEVEC 9 A

DEMOKRATIČNA STANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS 3

FERDINAND HALER, 23. 1. 1937, DOBRIŠA VAS 67

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS

MILAN ČADEJ, 1. 10. 1969, KASAZE 98 A

4

VI
Člani občinskega sveta izvoljeni na volitvah dne 10.
novembra 2002 so:
Št. Ime in priimek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Andrej Križan
Andrej Vengust
Anita Seles
Danijel Novak
Dušan Pungartnik
Ernest Ramšak
Ferdinand Haler
Ferdinand Kunst
Gorazd Selišnik
Gregor Vovk Petrovski
Gvido Hribar
Ivan Jelen
Ivan Krašovc
Ivan Lindič
Ivan Marjan Razboršek
Janko Kos
Januš Rasiewicz
Jožef Meh
Jožef Randl

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Jožef Dobravc
Jurij Blatnik
Marijan Turičnik
Matjaž Jazbec
Milan Čadej
Milan Dolenc
Simon Mali
Tatjana Žgank Meža
Tomislav Kalčič
Zlatka Masnec

Rojen Naslov
12. 8. 1957
4. 8. 1966
10. 12. 1967
13. 10. 1975
21. 8. 1960
6. 4. 1930
23. 1. 1937
16. 7. 1955
7. 7. 1956
29. 12. 1962
20. 9. 1969
25. 11. 1944
1. 1. 1948
19. 3. 1958
14. 7. 1945
29. 6. 1961
23. 10. 1950
21. 3. 1958
16. 3. 1942
18. 3. 1950
4. 2. 1962
12. 8. 1938
3. 6. 1975
1. 10. 1969
9. 11. 1948
3. 5. 1972
2. 8. 1962
25. 7. 1959
7. 4. 1959

Železno 11
Ložnica pri Žalcu 52
Levec 9 a
Ložnica pri Žalcu 34 b
Vrbje 43 a
Ipavčeva ulica 10, Žalec
Dobriša vas 67
Sp. Grušovlje 12
Vrbje 88 c
Gotovlje 59 a
Župančičeva ulica 7, Žalec
Ponikva pri Žalcu 24 a
Pongrac 53
Galicija 43 d
Arja vas 16
Ložnica pri Žalcu 28 e
Ulica Rista Savina 6, Žalec
Vrbje 96
Ob rimski nekropoli 26, Šempeter v
Savinjski dolini
Zg. Roje 22
Zabukovica 129 c
Petrovče 241
Kasaze 40
Kasaze 98 a
Kasaze 103
Rimska cesta 16
Gotovlje 76
Zabukovica 47
Na trati 1, Šempeter v Savinjski
dolini

Št. 00607/00001/2002
Žalec, dne 14. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Slavko Košenina l. r.
Člani:
Breda Žagar l. r.
Tanja Vovk Petrovski l. r.
Marta Vogrinc l. r.

5295.

Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Žalec

POROČILO
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
v Občini Žalec
Občinska volilna komisija Žalec je na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij krajevnih skupnosti pri ugotavljanju izda glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti na
območju občine Žalec dne 10. novembra 2002 ugotovila,
da so bili za:
ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GALICIJA IZVOLJENI:
1. COKAN TOMAŽ, roj. 25. 8. 64, Galicija 72
2. DOLER VALERIJA, roj. 25. 11. 55, Železno 4B
3. KAMENŠAK IVAN, roj. 4. 7. 50, Galicija 24B
4. KRULEC JOŽE, roj. 22. 3. 70, Galicija 48B
5. MAJER VLADO, roj. 23. 5. 56, Pernovo 1
6. MOHORIČ MARJAN, roj. 11. 4. 53, Pernovo 33
7. PERNOVŠEK MARTIN, roj. 21. 10. 57, Velika Pirešica 12D
8. PODPEČAN ALOJZ, roj. 9. 6. 56, Hramše 26
9. POTOČNIK IVAN, roj. 22. 6. 59, Zavrh pri Galiciji 8
10. ŠTEFANČIČ DANIEL, roj. 15. 7. 47, Velika Pirešica 10A
ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GOTOVLJE
IZVOLJENI:
1. BREČKO ANICA, roj. 20. 9. 47, Gotovlje 76G
2. FRAS EDI, roj. 4. 7. 32, Gotovlje 76D
3. GOJZNIK ANTON, roj. 6. 6. 36, Gotovlje 138B
4. GRAČNAR MARIJA, roj. 7. 9. 60, Gotovlje 168
5. JANIČ HEINZ PETER, roj. 24. 9. 44, Gotovlje 62D
6. KUGLER EDVARD, roj. 7. 10. 70, Gotovlje 62B
7. LUSKAR FRIDRIH, roj. 18. 2. 43, Gotovlje 179C
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ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GRIŽE IZVOLJENI:
1. BLATNIK JURIJ, roj. 4. 2. 62, Zabukovica 129C
2. CILENŠEK BORIS, roj. 19. 8. 51, Griže 35A
3. DOLINAR MARKO, roj. 25. 12. 52, Griže 35B
4. GABERŠEK JOŽEF, roj. 19. 4. 42, Migojnice 57
5. HOLOBAR MARJAN, roj. 14. 4. 70, Migojnice 100
6. KRAŠOVC IVAN, roj. 1. 1. 48, Pongrac 53
7. TOMAŽIČ DRAGO, roj. 23. 9. 63, Zabukovica 57
8. TURNŠEK VOJKO, roj. 10. 4. 57, Zabukovica 3A
9. UDUČ CVETKO ST., roj. 16. 2. 40, Pongrac 102A
10. VODEB MARJAN, roj. 23. 11. 61, Pongrac 79A
ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI LEVEC IZVOLJENI:
1. KNEZ MARJAN, roj. 9. 11. 50, Levec 14A
2. KOSABER KARL, roj. 12. 5. 43, Levec 78
3. KUDER ANTON, roj. 19. 5. 37, Levec 45A
4. LIPOVŠEK ROMAN, roj. 21. 11. 56, Levec 44
5. PODMILJŠAK JOŽEF, roj. 22. 2. 46, Levec 54
6. REJA RADOVAN, roj. 31. 3. 53, Levec 70
7. SELES ANITA, roj. 10. 12. 67, Levec 9A
ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI LIBOJE IZVOLJENI:
1. BALOH FRANJO, roj. 5. 4. 71, Liboje 12
2. BALOH JOŽE, roj. 31. 8. 58, Kasaze 107K
3. FELDIN UROŠ, roj. 13. 9. 61, Kasaze 103
4. FRECE ŠTEFAN, roj. 3. 3. 50, Liboje 70A
5. GABROVŠEK MARKO, roj. 30. 3. 48, Liboje 90F
6. JAZBEC MATJAŽ, roj. 3. 6. 75, Kasaze 40
7. KOLŠEK RAJKO, roj. 9. 2. 44, Kasaze 8
ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PETROVČE
IZVOLJENI:
1. AŠKERC ANTON, roj. 27. 5. 46, Petrovče 187
2. CIZEJ BOJAN, roj. 21. 7. 63, Dobriša vas 63
3. ČEDE CIGLAR METKA, roj. 2. 1. 71, Petrovče 219
4. LEDNIK ALOJZ, roj. 12. 6. 51, Petrovče 174
5. REHAR RUDOLF, roj. 13. 1. 69, Zaloška Gorica
12
6. SEMPRIMOŽNIK LUDVIK, roj. 1. 8. 43, Dobriša
vas 52A
7. URANJEK IZTOK, roj. 7. 10. 56, Arja vas 37
8. URANJEK TOMAŽ, roj. 3. 6. 55, Arja vas 27A
9. VOŠNJAK IVAN, roj. 14. 1. 50, Drešinja vas 58
ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PONIKVA IZVOLJENI:
1. BOROVNIK KAREL, roj. 24. 5. 63, Studence 43C
2. DROFELNIK SLAVKO, roj. 2. 2. 64, Studence 59
3. DUŠAK FRANC, roj. 20. 10. 40, Ponikva pri Žalcu
20
4. JELEN DANIJEL, roj. 22. 4. 53, Podkraj 11A
5. JELEN IVAN, roj. 25. 11. 44, Ponikva pri Žalcu 24A
6. LEDNIK SREČKO, roj. 15. 10. 62, Studence 51A
7. OCVIRK JOŽEF, roj. 15. 3. 37, Ponikva pri Žalcu
42A
8. RAMŠAK ANTON, roj. 16. 12. 52, Podkraj 2A
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ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠEMPETER
IZVOLJENI:
1. BOJINOVIĆ DRAGAN, roj. 26. 3. 53, Pod smrekami 17
2. BREŽNIK RUDI, roj. 11. 2. 47, Zgornje Grušovlje 8
3. ČETINA DARIJA, roj. 28. 9. 74, Spodnje Grušovlje
6
4. ČETINA JANEZ, roj. 27. 1. 79, Rimska cesta 112
5. DOBRAVC JOŽEF, roj. 18. 3. 50, Zgornje Roje 22
6. DVORNIK IGNAC, roj. 8. 6. 44, Sončna Ulica 25
7. GODLER IVAN, roj. 22. 5. 53, Kale 8A
8. RANDL JOŽEF, roj. 16. 3. 42, Ob rimski nekropoli
26
9. ŠKRABAR PETER, roj. 8. 7. 53, Podlog v Savinj.
dolini 50
10. ŠTORMAN ZVONE ANTON, roj. 16. 1. 51, Rimska cesta 10
11. VRBNJAK MARTIN, roj. 3. 11. 46, Zalog 6
12. ZUPANC VOJKO, roj. 5. 1. 64, Pod smrekami 12
ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VRBJE IZVOLJENI:
1. COKAN JOŽE, roj. 4. 11. 41, Vrbje 96A
2. COKAN ZDENKA, roj. 7. 10. 56, Vrbje 90A
3. HLADE JOŽE, roj. 23. 6. 48, Vrbje 87D
4. HOLOBAR ANTON, roj. 5. 9. 48, Vrbje 91
5. MEH JOŽEF, roj. 21. 3. 58, Vrbje 96
6. PUNGARTNIK DUŠAN, roj. 21. 8. 60, Vrbje 43A
7. ŠEPEC ANDREJ, roj. 24. 10. 52, Vrbje 6
ČLANE SVETA MESTNE SKUPNOSTI ŽALEC IZVOLJENI:
1. BANKO DUŠAN, roj. 24. 4. 49, Savinjska cesta 53
2. BOŽIČEK IZTOK, roj. 29. 8. 46, Šlandrov trg 28
3. GRUM SILVA, roj. 4. 12. 35, Kidričeva ulica 1
4. KEK JOŽE, roj. 9. 3. 38, Tomšičeva ulica 4
5. LEŠNIK MITJA, roj. 5. 10. 74, Ložnica pri Žalcu 21
6. MEGLIČ JANEZ, roj. 18. 4. 32, Partizanska ulica 3
7. NAPRUDNIK CIRIL, roj. 10. 1. 54, Ulica heroja
Staneta 7
8. NARAKS FRANC, roj. 25. 10. 47, Ulica Florjana
Pohlina 2
9. RAMŠAK ERNEST, roj. 6. 4. 30, Ipavčeva ulica 10
10. SLUGA ANTON, roj. 26. 6. 73, Ložnica pri Žalcu
40A
11. VELER MARJAN, roj. 21. 10. 60, Cankarjeva ulica 1
12. ZORE ADOLF, roj. 2. 1. 41, Kidričeva ulica 4
Št. 000607/00022002
Žalec dne 14. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Slavko Košenina l. r.
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VLADA
5296.

Uredba o notranjem nadzoru nad izvajanjem
zakona o tajnih podatkih in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi

Na podlagi drugega odstavka 42. člena zakona o tajnih
podatkih (Uradni list RS, št. 87/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o notranjem nadzoru nad izvajanjem zakona
o tajnih podatkih in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi
1. člen
(splošne določbe)
Ta uredba določa oblike, način in vsebino izvajanja
notranjega nadzora nad zvajanjem zakona o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/01; v nadaljnjem besedilu: zakon) in
predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
2. člen
(oblike nadzora)
Notranji nadzor na področju varovanja tajnih podatkov
se opravlja v obliki splošnega ali tematskega nadzora.
3. člen
(splošni nadzor)
S splošnim nadzorom se preverjajo vse dejavnosti organa, ki se nanašajo na izvajanje določb zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, da se ugotovita zakonitost in
strokovnost dela s tajnimi podatki.
4. člen
(tematski nadzor)
S tematskim nadzorom se preverjajo posamezne dejavnosti organa, ki se nanašajo na izvajanje določb zakona
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
5. člen
(opravljanje nadzora)
Nadzor se opravlja na podlagi letnega načrta oziroma
odločitve predstojnika organa in je lahko napovedan ali nenapovedan.
6. člen
(preverjanje odprave pomanjkljivosti)
(1) Preverjanje odprave pomanjkljivosti se lahko opravi
po končanem splošnem ali tematskem nadzoru, kadar so
bile pri takem nadzoru ugotovljene nepravilnosti.
(2) Preverjanje odprave pomanjkljivosti se lahko opravi
po preteku roka, določenega za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
7. člen
(izvajalci nadzora)
Notranji nadzor lahko opravljajo pooblaščene osebe
oziroma notranje organizacijske enote, ki imajo dovoljenje
za dostop do tajnih podatkov enake ali višje stopnje tajnosti,
kot so dokumenti, ki so predmet nadzora. Za manjše organe
lahko notranji nadzor na podlagi dogovora med organi izvaja
ena služba.
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8. člen
(vsebina nadzora)
Z nadzorom se ugotavlja:
– obstoj in ustreznost načrtov varovanja,
– zagotavljanje in izvajanje tehničnih, fizičnih in organizacijskih ukrepov ter postopkov za varovanje tajnih podatkov,
– poslovanje z dokumenti, ki vsebujejo tajne podatke,
– ali imajo osebe, ki imajo dostop do tajnih podatkov,
veljavno dovoljenje ustrezne stopnje za dostop do tajnih
podatkov in ali je bil izpolnjen pogoj iz 31. člena zakona,
– izvajanje usposabljanja in izpopolnjevanja ter seznanjanja na področju varovanja tajnih podatkov,
– preverjanje, ali pogodbe med naročniki in organizacijami vsebujejo vse predpisane ukrepe iz 35. člena zakona
in ali je pooblaščena oseba naročnika opravila vse določene
postopke pred začetkom izvajanja pogodbe,
– preverjanje ustreznosti in sprotnega vodenja evidenc
izdanih dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in preklicev
dovoljenj,
– ustreznost vodenja posebnega dela kadrovske evidence in
– drugo, kar je določeno z zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
9. člen
(omejitev nadzora)
Izvajanje določb II. poglavja zakona, ki se nanašajo na
preverjanje utemeljenosti določitve tajnosti in stopnje tajnosti z vsebino tajnega dokumenta, se sme preverjati samo
posamično s tematskimi nadzori.
10. člen
(nadzor v drugem organu)
(1) Predstojnik organa, ki je določil stopnjo tajnosti
podatka, lahko zaprosi predstojnika organa, ki mu je bil ta
podatek posredovan, da preveri izpolnjevanje in izvajanje
pogojev za varovanje tajnih podatkov.
(2) Predstojnik organa, ki tako zaprosilo dobi, se prepriča o izpolnjevanju in izvajanju pogojev za varovanje tajnih
podatkov ter z ugotovitvami in ukrepi za odpravo morebitnih
nepravilnosti seznani organ, ki je zaprosilo poslal.
11. člen
(poročilo o nadzoru)
(1) Po opravljenem nadzoru pooblaščena oseba sestavi poročilo, v katerem navede ugotovitve in predlaga ukrepe
za odpravo morebitnih nepravilnosti.
(2) Predhodno poročilo mora biti napisano praviloma
petnajst dni po končanem nadzoru. Z ugotovitvami nadzora
mora pooblaščena oseba seznaniti nadzorovanca, ta pa
lahko v petnajstih dneh k predhodnemu poročilu da svoje
pripombe. Končno poročilo mora vsebovati morebitne pripombe nadzorovanca.
12. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-11/2002-1
Ljubljana, dne 28. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
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5297.

Uredba o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za
posredovanje tajnih podatkov drugi organizaciji

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena zakona o tajnih
podatkih (Uradni list RS, št. 87/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev
za posredovanje tajnih podatkov drugi
organizaciji
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba določa način in postopek za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za posredovanje tajnih podatkov organizaciji iz tretjega odstavka 1. člena zakona o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/01; v nadaljnjem besedilu: zakon), da
se ugotovi, ali organizacija izpolnjuje vse predpisane pogoje
iz 35. člena zakona.
2. člen
(postopek za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Organ, ki je naročnik dobave, izvedbe ali storitve (v
nadaljnjem besedilu: naročnik), mora pred začetkom pogovorov za izvedbo naročil iz tretjega odstavka 1. člena zakona
ugotoviti, ali ima odgovorna oseba oziroma osebe organizacije, ki bodo sodelovale pri pogovorih, ustrezno dovoljenje
za dostop do tajnih podatkov.
(2) Naročnik pred posredovanjem tajnih podatkov za
izvedbo naročila pozove odgovorno osebo organizacije k
predložitvi podatkov za ugotavljanje izpolnjevanja ukrepov za
varovanje tajnih podatkov, določenih v pogodbi med naročnikom in organizacijo. Če je za varovanje tajnosti podatkov
to potrebno, se v pogodbi med naročnikom in organizacijo
predvidi izvedba ukrepov iz 35. člena zakona tudi v primeru,
ko se tajni podatek ne posreduje organizaciji, temveč se s
tajnim podatkom zgolj seznani posamezna oseba organizacije v prostorih organa.
(3) Naročnik lahko na podlagi podatkov iz prejšnjega
odstavka pozove organizacijo k izvedbi manjkajočih postopkov in ukrepov za varovanje tajnih podatkov ter določi primeren rok za njihovo izvedbo. Pri tem je naročnik dolžan organizaciji zagotoviti potrebno strokovno pomoč.
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3. člen
(preverjanje izpolnjevanja pogojev in izdaja varnostnega
potrdila)
(1) Po prejemu pisnega obvestila organizacije o izpolnitvi manjkajočih postopkov in ukrepov iz tretjega odstavka
prejšnjega člena oziroma po prejemu podatkov iz drugega
odstavka prejšnjega člena naročnik preveri resničnost navedb o izpolnjevanju pogojev v organizaciji, kar mu je slednja dolžna omogočiti.
(2) Če iz pisne ocene naročnika o opravljenem pregledu iz prejšnjega odstavka izhaja, da organizacija izpolnjuje
vse pogoje za varovanje tajnih podatkov, naročnik organizaciji izda varnostno potrdilo o izpolnjevanju pogojev za delo s
tajnimi podatki v obliki obrazca, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
(nadzor med izvajanjem naročila)
(1) Med izvajanjem naročila se v organizaciji, ki so ji bili
posredovani tajni podatki, opravlja notranji nadzor, za katerega se smiselno uporablja predpis o notranjem nadzoru
nad izvajanjem zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi. V primerih iz zadnjega stavka drugega odstavka 2.
člena te uredbe se nadzor vrši, če je tako določeno s to
pogodbo.
(2) Organizacija je dolžna omogočiti naročniku, da preverja izvajanje ukrepov za varovanje tajnih podatkov, ki so
bili organizaciji posredovani zaradi izvedbe naročila. Način
preverjanja se določi s pogodbo.
5. člen
(uporaba predpisov s področja javnih naročil)
Kadar naročnik oddaja naročilo po postopku, za katerega veljajo predpisi, ki urejajo javno naročanje, je dolžan v
vsebini razpisne dokumentacije natančneje določiti pogoje
iz 35. člena zakona.
6. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-10/2002-1
Ljubljana, dne 28. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
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GLAVA ORGANA
Šifra:
Datum:
Na podlagi 3. člena uredbe o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za posredovanje tajnih podatkov drugi organizaciji (Uradni
list RS, št. 106/02) in pisne ocene s šifro _____ izdajam

VARNOSTNO POTRDILO,
da organizacija _____________, z dejavnostjo ____________ na naslovu ________________ in poslovnimi enotami na
naslovu _______________, odgovorno osebo organizacije ________________ in osebo, odgovorno za varnost tajnih
podatkov __________, ki je dala pisno izjavo, da:
1. organizacija izpolnjuje fizične, organizacijske in tehnične pogoje za varovanja tajnih podatkov v skladu z zakonom o tajnih
podatkih (Uradni list RS, št. 87/01) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi;
2. so vse osebe, ki bodo v organizaciji po službeni dolžnosti imele dostop do tajnih podatkov, varnostno preverjene za izdajo
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov;
3. so osebe iz prejšnje točke s pisno izjavo potrdile, da so seznanjene z zakonom o tajnih podatkih in drugimi predpisi, ki
urejajo varovanje tajnih podatkov, in so se zavezale, da bodo s tajnimi podatki ravnale v skladu s temi predpisi;
4. organizacija zagotavlja, da bo dostop do tajnih podatkov dovolila samo tistim osebam, ki morajo imeti vpogled v te
podatke po svoji službeni dolžnosti zaradi uresničevanja naročila organa,
izpolnjuje vse določene pogoje za varovanje tajnih podatkov.
Dne ________ je bil opravljen nadzor nad izpolnjevanjem pogojev organizacije. Z nadzorom je bilo ugotovljeno, da
organizacija izpolnjuje zahtevane pogoje za izpeljavo posla, sklenjenega s pogodbo št. __________ z dne __________.

V Ljubljani, ____________
žig

5298.

Uredba o dopolnitvah uredbe o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč

Na podlagi 73. in 76. člena zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94,
33/00 – odl. US, 87/01 in 52/02) ter 8. in 10. člena
zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95,
73/97 – odl. US in 28/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvah uredbe o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč
1. člen
V uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju
sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99,

Podpis:

99/99, 102/00 in 33/02) se v prvem odstavku 15. člena
na koncu besedila črta pika in doda nova alinea, ki se glasi:
“– Prostovoljno gasilsko društvo Zreče.“.
V drugem odstavku se na koncu besedila doda stavek,
ki se glasi: “Na območju, na katerem opravlja naloge iz
prejšnjega odstavka Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica, naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi
snovmi opravlja Industrijsko gasilsko društvo Kovinoplastika
Lož.“.
2. člen
Za tretjim odstavkom 26. člena se dodata četrti in peti
odstavek, ki se glasita:
“(4) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
s pogodbami z ustreznimi gospodarskimi družbami organizira službo za pomoč pri odpravi posledic nesreč z nevarnimi snovmi v sodelovanju z drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč.
(5) S posebnim dogovorom med ministrstvi, pristojnimi za zdravje, notranje zadeve in obrambo, se uredi tudi
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izvajanje zaščite in reševanja ponesrečenih in obolelih v
prometu z uporabo državnih zrakoplovov in v skladu s
predpisi o uporabi zrakoplovov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči.“.
3. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 812-01/2002-2
Ljubljana, dne 3. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5299.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev

Na podlagi tretjega odstavka 100. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 54/92, 56/92, 13/93, 42/93
– odl.US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01 in 6/02)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o merilih
za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev
1. člen
V uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02) se v
3. točki prvega odstavka 2. člena za besedilom “zavezanec
ali zavezanka je“ črtata besedi “pravna ali“.
2. člen
V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“V ugotovljeni dohodek se ne štejejo regres za letni
dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, dodatek za rekreacijo in enkratni dohodki iz naslova zaposlitve, kot so božičnice, 13. plača ipd., in drugi priložnostni in občasni dohodki,
ki so bili v skladu s prvim odstavkom tega člena ugotovljeni
oziroma prejeti samo enkrat. V ugotovljeni dohodek se tudi
ne šteje tisti del dohodka od prodaje nepremičnine, ki je bil
vložen v nakup druge nepremičnine.“
3. člen
V tretjem odstavku 12. člena se za besedo “znaša“
vstavi besedilo “10% njegovega ugotovljenega dohodka,
vendar najmanj“.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“13. člen
(meja socialne varnosti družine)
Meja socialne varnosti družine se določi kot vsota minimalnega dohodka družine in 30% ugotovljenega dohodka
družine.
V primeru, ko nihče od družinskih članov ni v institucionalnem varstvu, meja socialne varnosti iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od 1,5 minimalnega dohodka družine,
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meja socialne varnosti družine, v kateri so nekateri družinski
člani v institucionalnem varstvu, pa ne more biti nižja od
seštevka njihovih minimalnih dohodkov in 1,5 minimalnih
dohodkov družinskih članov, ki niso v institucionalnem varstvu.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
meja socialne varnosti družine, v kateri so vsi družinski člani
v institucionalnem varstvu, določi kot vsota minimalnih dohodkov vseh družinskih članov.
Minimalni dohodek družine upravičenca oziroma zavezanca se določi kot seštevek minimalnih dohodkov posameznih družinskih članov tako, da se za posameznega družinskega člana upošteva:
– za prvo odraslo osebo v družini 1,0 osnovnega zneska minimalnega dohodka,
– za vsakega naslednjega družinskega člana 0,7 osnovnega zneska minimalnega dohodka,
– za družinskega člana, ki je v celodnevnem institucionalnem varstvu, 10% njegovega ugotovljenega dohodka,
vendar najmanj 0,2 osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Šteje se, da je prva odrasla oseba v družini upravičenec oziroma zavezanec, razen ko je upravičenec oziroma
zavezanec v celodnevnem institucionalnem varstvu.“.
5. člen
V petem odstavku 14. člena se za besedilom “s katero
živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,“ doda besedilo
“ima lastni dohodek,“.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Plačilna sposobnost zavezanca, ki je dolžan prispevati
k plačilu storitve za več upravičencev, se za plačilo zneska,
za katerega je bil oproščen posamezen upravičenec, določi
kot sorazmeren del plačilne sposobnosti, ugotovljene na
način iz četrtega oziroma petega odstavka tega člena, glede
na število upravičencev, ki so oproščeni plačila storitve.“.
6. člen
V 15. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
“Če je do socialno varstvenih storitev upravičenih več
družinskih članov hkrati, je posamezni upravičenec dolžan
prispevati k plačilu storitve, do katere je upravičen, sorazmerni del plačilne sposobnosti družine glede na število
družinskih članov, ki so upravičeni do storitve.“
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Sedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se besedilo “iz prvega oziroma drugega“ nadomesti z besedilom “iz prvega, drugega oziroma
tretjega“.
7. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
“23.a člen
(institucionalno varstvo po tretjem odstavku 16. člena
zakona)
Upravičenec do storitve, ki je invalid po predpisih o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in je
vključen v institucionalno varstvo po tretjem odstavku 16.
člena zakona, je oproščen plačila storitve v obsegu, ki presega višino njegovega ugotovljenega dohodka.“.
8. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo “20. in 22.
člena“ nadomesti z besedilom “20., 22. in 23.a člena“.
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V drugem odstavku se za besedilom “po prejšnjem
odstavku,“ črta besedilo “in njihovi zavezanci,“.
9. člen
Za naslovom poglavja “VI. DODATNE OLAJŠAVE PRI
PLAČILIH STORITEV“ se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
“28.a člen
(začasna oprostitev)
Center za socialno delo lahko za določeno obdobje
določi oprostitev zavezanca v višjem znesku ali v celoti, če ta
zaradi življenja v tujini ni dosegljiv ali če zaradi tega ali iz
drugih razlogov do začetka izvajanja storitve, do katere je
upravičen upravičenec, ni mogoče ugotoviti njegovih dohodkov oziroma postopek ugotavljanja njegovih dohodkov
traja dalj časa. Po ugotovljenih dohodkih zavezanca center
za socialno delo določi oprostitev zavezanca z dnem nastanka obveznosti plačila prispevka. Zavezanci in plačnik storitve, ki so v tem času k plačilu storitve prispevali več, kot je
bilo določeno po ugotovljenih dohodkih zavezanca v tujini,
imajo pravico do povrnitve preveč plačanih prispevkov.“.
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Prvo letno preverjanje po prejšnjem členu centri za
socialno delo opravijo le, če je bilo o oprostitvi odločeno v
začetku leta 2003, pri čemer še ni bila upoštevana višina
usklajenega osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki se
po zakonu usklajuje enkrat letno, in jo minister, pristojen za
socialno varstvo, v začetku leta 2003 objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.“.
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003.
Št. 553-06/2002-2
Ljubljana, dne 3. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

10. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
“33. člen
(letno preverjanje)
Center za socialno delo vsako leto v začetku leta po
uradni dolžnosti preveri, ali upravičenci oziroma zavezanci,
ki jim je bila priznana oprostitev, še izpolnjujejo pogoje po
merilih te uredbe, in za obdobje od 1. marca dalje na novo
odloči o višini oprostitve na podlagi ugotovitve dejanskega
stanja po postopku in na način, kot velja za odločanje o
oprostitvi.
Pri odločanju o višini oprostitve v skladu s prejšnjim
odstavkom se upošteva višina usklajenega osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki se po zakonu usklajuje enkrat
letno, in jo minister, pristojen za socialno varstvo, objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, in dohodki in prejemki,
prejeti v mesecih oktober, november in december preteklega leta.
Odločbe iz prvega odstavka tega člena ni potrebno
izdati, če je bilo o oprostitvi v skladu s to uredbo odločeno
za obdobje od 1. februarja tekočega leta dalje, pri čemer je
že bila upoštevana višina usklajenega zneska minimalnega
dohodka, ki se usklajuje enkrat letno, in jo je po zakonu v
Uradnem listu Republike Slovenije v tekočem letu objavil
minister, pristojen za socialno varstvo.“.
11. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
“34. člen
(dosedanji upravičenci)
Centri za socialno delo so dolžni v roku treh mesecev
po začetku uporabe te uredbe po uradni dolžnosti ugotoviti
ali dosedanji upravičenci in zavezanci izpolnjujejo pogoje za
oprostitev po merilih te uredbe in o tem za obdobje od
1. aprila dalje izdati ustrezne odločbe, pri čemer se upošteva višina usklajenega osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki se po zakonu usklajuje enkrat letno, in jo minister,
pristojen za socialno varstvo, v začetku leta 2003 objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, in dohodki in prejemki,
prejeti v mesecih oktober, november in december 2002.

5300.

Uredba o dopolnitvi uredbe o predhodni prijavi
cen komunalnih storitev

Na podlagi 1. in 8. točke 9. člena zakona o kontroli
cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe
o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o predhodni prijavi cen
komunalnih storitev
1. člen
V uredbi o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
(Uradni list RS, št. 41/02) se za 3. členom doda nov 3.a
člen, ki se glasi:
“3.a člen
Za zavezanca, ki preneha opravljati storitev dejavnosti
deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih
odpadkov, ne veljajo določila iz 3. člena te uredbe.
Zavezanec oblikuje novo ceno storitve v skladu s ceno
storitve izvajalca, ki pa ne sme biti višja od cene, ki jo
izvajalec uveljavlja na svojem območju.“.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 383-10/2001-5
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
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5301.

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
2. člen uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list
RS, št. 50/99, 5/00, 4/01, 52/01, 102/01, 51/02 in
59/02) se spremeni tako, da se glasi:
”Drobnoprodajna cena najbolje prodajanih cigaret na
dan 1. januarja 2003 znaša 340 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.”.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Od cigaret se plačuje specifična trošarina v višini
2.368,6667 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 39,0667% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah se plačuje specifična trošarina v višini 1.421,2000
tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji
23,4400% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”.
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4. člen
Proizvajalec in uvoznik plačata trošarino v znesku iz te
uredbe za cigarete, ki jih sprostita v porabo od vključno
1. januarja 2003 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 31. decembra
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 15. 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.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje 60.
dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer
v skladu s četrtim odstavkom 7. člena odredbe o računih in
načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov (Uradni list RS, št. 49/02) v dobro računa: trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa
se na nalogu za prenos navede tudi model 19 in številko
sklica odobritve: davčna številka plačnika – 122002.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-11/2001-6
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
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5302.

Uredba o spremembah uredbe o pogojih za
opravljanje poslov zastopanja

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4.b člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99,
40/99, 13/01, 62/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o pogojih za opravljanje
poslov zastopanja

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Vlada Republike Slovenije soglaša z imenovanjem gospoda Ankusha Bahla za častnega konzula Republike Indije
v Republiki Sloveniji.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 912-13/2001-11
Ljubljana, dne 3. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije

1. člen
V četrtem odstavku 8. člena uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja (Uradni list RS, št. 47/99, 116/00
in 110/02) se besede ”vsaka tri leta” nadomestijo z besedami ”vsakih pet let”.
2. člen
V tretjem odstavku 22. člena se besedilo “najpozneje
do 31. decembra 2002“ nadomesti z besedilom “najdlje
eno leto po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo“.
3. člen
V tretjem odstavku 23. člena se besedilo “najpozneje
do 31. decembra 2002“ nadomesti z besedilom “najdlje
eno leto po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo“.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-21/2000-3
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

5303.

Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Indije v Republiki Sloveniji s sedežem v
Ljubljani, na čelu s častnim konzulom

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) in 66. člena zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

SKLEP
o soglasju za odprtje Konzulata Republike Indije
v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na
čelu s častnim konzulom
1. člen
Daje se soglasje za odprtje Konzulata Republike Indije
v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom.
2. člen
Konzularno območje Konzulata Republike Indije obsega celotno ozemlje Republike Slovenije.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5304.

Pravilnik o spremembah pravilnika o zdravstveni
ustreznosti krme

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o zdravstveni
ustreznosti krme
1. člen
V pravilniku o zdravstveni ustreznosti krme (Uradni list
RS, št. 65/02) se v 7. členu drugi odstavek spremeni tako,
da se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek lahko uradni veterinar
dovoli uporabo krme, ki ji je potekel rok uporabe, če se na
podlagi predhodne laboratorijske analize vzorcev ugotovi,
da je krma zdravstveno ustrezna.«.
Na koncu tretjega odstavka 7. člena se doda naslednje besedilo:
»Če krma, ki ji je potekel rok uporabe ni zdravstveno
ustrezna, pa se z laboratorijsko analizo ugotovi, da se krma
lahko usposobi, uradni veterinar na predlog pooblaščene
osebe za proizvodnjo določi namen in način obdelave takšne krme.«.
2. člen
V prilogi 5 se črta kokcidiostatik Nifursol.
3. člen
Določba prejšnjega člena se začne uporabljati 31. marca 2003.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-230/2002-1
Ljubljana, dne 25. novembra 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
5265. Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije (ReMPRS)
12381

PREDSEDNIK REPUBLIKE
5266. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
12386
5267. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
12386

VLADA
5296. Uredba o notranjem nadzoru nad izvajanjem zakona o tajnih podatkih in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi
5297. Uredba o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za
posredovanje tajnih podatkov drugi organizaciji
5298. Uredba o dopolnitvah uredbe o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
5299. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
5300. Uredba o dopolnitvi uredbe o predhodni prijavi
cen komunalnih storitev
5301. Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
5302. Uredba o spremembah uredbe o pogojih za
opravljanje poslov zastopanja
5303. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Indije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom

12527
12528
12529
12530
12531
12532
12534
12534

MINISTRSTVA
5268. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
5269. Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem
5304. Pravilnik o spremembah pravilnika o zdravstveni
ustreznosti krme
5270. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o
elektromagnetni združljivosti

12386
12387
12534
12460

OBČINE
BENEDIKT
5271. Pravilnik o računovodstvu

12476

CELJE
5272. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Ostrožno sever
12483
GROSUPLJE
5273. Odlok o ureditvenem načrtu »Družbeni dom«
12484
HODOŠ
5274. Odlok o ustanovitvi občinskega javnega glasila 12489

5275. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Hodoš
in občinski svet na lokalnih volitvah 2002
5276. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta predstavnika madžarske narodne skupnosti
Občine Hodoš na lokalnih volitvah 2002
KRANJ
5277. Poročilo o izidu rednih volitev za župana, člane
Sveta mestne občine Kranj in volitev članov sveta krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj
MOZIRJE
5278. Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje
5279. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Mozirje
5280. Poročilo o izidu volitev članov Sveta krajevne skupnosti Mozirje in članov Sveta krajevne skupnosti Rečica ob Savinji
RAZKRIŽJE
5281. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
in o izidu volitev za župana Občine Razkrižje
SLOVENJ GRADEC
5282. Sklep o ukinitvi javnega dobra
ŠALOVCI
5283. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Šalovci za leto 2002
5284. Odlok o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi
ŠENTJUR PRI CELJU
5285. Izid volitev v Občini Šentjur
ŠTORE
5286. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Štore
VIPAVA
5287. Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih
volitvah 10. novembra 2002
VITANJE
5288. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vitanje
5289. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejetju zazidalnega načrta soseske Pod Kompošem-Vitanje
5290. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o parkiranju avtobusov in tovornjakov na urejenem parkirišču v Občini Vitanje
ZAVRČ
5291. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč
na lokalnih volitvah
5292. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta
občine Zavrč na lokalnih volitvah
ŽALEC
5293. Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Žalec
5294. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
v Občini Žalec
5295. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Žalec
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12492
12499
12499
12501

12504
12505
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12515

12516
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12521
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12522
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Priporočamo

STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ)
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Matjaža Tratnika,
latinskimi pravnimi izreki po SPZ in stvarnim kazalom
Z začetkom leta 2003 Slovenija dobiva še en temeljni steber v svojem pravnem sistemu. Če želite
spoznati nova pravna pravila o lastninski in zastavni pravici, zemljiškem dolgu, služnosti, pravici
stvarnega bremena in stavbni pravici, vam bodo v pomoč obširna uvodna pojasnila profesorja
civilnega prava na mariborski pravni fakulteti dr. Matjaža Tratnika. Pravni laiki v njih lahko
preberemo, da jabolko, ki pade na sosedov vrt, pripada sosedu, da morajo etažni lastniki skleniti
pogodbo o medsebojnih razmerjih ali da mora imeti hiša z več kot dvema etažnima lastnikoma in
več kot osmimi posameznimi deli upravnika, pravni strokovnjaki pa podrobno razlago posameznih
členov zakona in predvsem novosti, ki jih prinaša SPZ.
Cena broširane izdaje: 5100 SIT z DDV
vezane izdaje:
5751 SIT z DDV

10600
10601
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ)
– 10600 broširana izdaja

5100 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10601 vezana izdaja

5751 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis pooblaščene osebe

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 – Transakcijski račun 02922-0011569767

