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Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih
podatkov o prometu telefonskih in
podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem
elektronskem komunikacijskem omrežju

Na podlagi petega odstavka 107.č člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 102/07 – ZDRad) izdaja minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v soglasju z ministrico
za notranje zadeve, ministrico za obrambo in direktorjem Slovenske obveščevalno‑varnostne agencije

PRAVILNIK
o načinu posredovanja hranjenih podatkov
o prometu telefonskih in podatkovnih storitev
v mobilnem in fiksnem elektronskem
komunikacijskem omrežju
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi
podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem
javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih
komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES
(UL L št. 105 z dne 13. aprila 2006, str. 54) podrobneje določa
način posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih
in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem
komunikacijskem omrežju, ki jih mora operater posredovati
pristojnim organom.
(2) Ta pravilnik je bil sprejet ob upoštevanju postopka
informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka
za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in
tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37),
kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi
Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij
na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L
št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18).
2. člen
(pojmi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
1. Hranjeni podatki so podatki o prometu v elektronskem
komunikacijskem omrežju, določeni v 107.b členu Zakona o

elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 102/07 – ZDRad; v nadaljnjem besedilu:
zakon).
2. Informacijski sistem za hrambo podatkov je programska, strojna ali komunikacijska oprema, s katero operater hrani
podatke.
3. Posredovalni postopek je postopek na operaterjevi
strani, s pomočjo katerega operater pristojnemu organu posreduje hranjene podatke. Posredovalni postopek praviloma
predvideva uporabo programske opreme ter drugih tehničnih
ali fizičnih ukrepov.
4. Neizbrisna registracija je ukrep ali postopek, s katerim
se zagotavlja zapis o dejstvu posredovanja hranjenih podatkov,
obsegu dostopa in drugih okoliščinah dostopa do hranjenih
podatkov oziroma njihovega posredovanja, v skladu s četrtim
odstavkom 107.č člena zakona.
5. Obseg dostopa so vsi hranjeni podatki, ki so navedeni v
prepisu odredbe, s katero pristojni organ od operaterja zahteva
posredovanje podatkov.
6. Prepis odredbe je dokument, izdan v skladu s 107.č
členom zakona.
7. Pristojni organ je organ, ki na podlagi odredbe sodišča
izvaja ukrep pridobivanja podatkov o prometu v elektronskem
komunikacijskem omrežju v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, ali ukrep nadzorovanja telekomunikacij z izpisom
telekomunikacijskega prometa v skladu z zakonom, ki ureja
obrambo, ali zakonom, ki ureja Slovensko obveščevalno‑varnostno agencijo.
8. Varen način pomeni hrambo, vpogled in posredovanje
podatkov na način, pri katerem je možno z gotovostjo trditi, da
je podatek dostavljen pooblaščeni osebi pristojnega organa,
da ga ob prehodu preko različnih elektronskih medijev nihče ni
mogel spremeniti in da ga na poti med medijem za hrambo in
prejemnikom nihče ni mogel prebrati, kopirati ali izpisati.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(osnovne zahteve)
(1) Informacijski sistem za hrambo podatkov mora zagotavljati funkcionalnost hrambe podatkov za posamezno omrežno
priključno točko.
(2) Posredovanje prepisa odredbe s strani pooblaščene osebe pristojnega organa kot tudi posredovanje hranjenih
podatkov s strani pooblaščene osebe operaterja se izvede na
varen način preko elektronskega komunikacijskega omrežja.
(3) Pri posredovanju iz prejšnjega odstavka se upošteva
standard SIST‑TS TS 102 657 V1.1.2.
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(4) Izjemoma lahko poteka posredovanje prepisa odredbe na drugačen način, kot je določeno v drugem odstavku
tega člena (npr. z osebno vročitvijo), če tako zahteva strožja
raven varnosti podatkov ali kadar takšna izročitev iz tehničnih
razlogov ni mogoča ali kadar pristojni organ odloči, da bi bilo
posredovanje prepisa odredbe na drugačen način bolj primerno. Takšno posredovanje prepisa odredbe mora potekati na
varen način.
(5) V primeru, ko operater prejme prepis odredbe, ki ni bil
posredovan preko elektronskega komunikacijskega omrežja,
posreduje hranjene podatke na varen način preko elektronskega komunikacijskega omrežja na naslov, ki mu ga sporoči
pristojni organ, razen če je v prepisu odredbe določen drugačen način posredovanja hranjenih podatkov oziroma je pristojni
organ operaterju vnaprej sporočil drugačen način posredovanja
hranjenih podatkov.
4. člen
(posredovalni postopek in skupna hramba)
(1) Operater mora v informacijskem sistemu za hrambo
podatkov uporabljati takšen posredovalni postopek, ki omogoča operaterju, da lahko po prejemu prepisa odredbe takoj,
če to ni mogoče, pa najpozneje v roku treh dni, omogoči izpis
hranjenih podatkov v zahtevanem obsegu dostopa.
(2) Če operater hrani podatke skupaj z drugim operaterjem, se šteje, da je operater izpolnil obveznost iz prvega
odstavka 107.č člena zakona, če:
– posreduje izpis hranjenih podatkov, ki mu jih je na varen
način posredoval operater, ki podatke hrani;
– svoje omrežje poveže z omrežjem drugega operaterja,
na varen način, ki mu omogoči izpis hranjenih podatkov v skladu s tem pravilnikom.
(3) Če operater hrani podatke v kodirani, komprimirani ali
šifrirani obliki, mora zagotoviti, da je izpis hranjenih podatkov,
ki ga posreduje pristojnemu organu, nekodiran, nekomprimiran
oziroma nešifriran ter v taki obliki dostopen samo pristojnemu
organu, ki na podlagi prepisa odredbe zahteva hranjene podatke.
(4) V primeru prenosa podatkov v kodirani, komprimirani ali šifrirani obliki mora operater uporabljati ključe kvalificiranega overitelja v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko
poslovanje in elektronski podpis, razen v primeru prenosa
podatkov, ki so označeni kot tajni v skladu z zakonom, ki
ureja tajne podatke.
(5) V primeru prenosa podatkov, ki so označeni kot tajni,
morata pristojni organ in operater ravnati v skladu z uredbo, ki
ureja varovanje tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih
sistemih.
5. člen
(posredovanje podatkov in neizbrisna registracija)
(1) Posredovanje hranjenih podatkov mora biti izvedeno
tako, da so s prepisom odredbe, s samim dejstvom posredovanja podatkov, obsegom in vsebino posredovanih hranjenih
podatkov seznanjene samo pooblaščene osebe operaterja in
pristojnega organa.
(2) Operater mora ob vsaki izvedbi posredovanja hranjenih podatkov opraviti neizbrisno registracijo. Neizbrisna
registracija mora biti varno elektronsko podpisana in varno
časovno žigosana v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko
poslovanje in elektronski podpis.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu
telefonskih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju (Uradni list RS, št. 31/08).

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-98/2009/29
Ljubljana, dne 26. novembra 2009
EVA 2009-3211-0022
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Soglašam!
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo
Andrej Rupnik l.r.
Direktor Slovenske obveščevalno
-varnostne agencije

4516.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Bele Vode
(2009–2018)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON,
67/02, 110/02 – ZGO‑1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Bele Vode
(2009–2018)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Bele Vode (2009–2018), št. 10‑11/09
z dne 7. 8. 2009, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2009 do
31. decembra 2018 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Bele Vode, ki meri 7.896,15 ha,
se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Nazarje, v Občini
Šoštanj, oziroma v katastrskih občinah Bele Vode, Šentvid pri
Zavodnjah, Zavodnje, Topolšica, Ravne, Florjan pri Šoštanju in
Skorno pri Šoštanju.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Bele Vode je s 1. januarjem
2009 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 90,54% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 8,55% državnih gozdov in 0,91% gozdov lokalnih
skupnosti;
B) površina: 5.618,61 ha, od katere je 5.334,95 ha večnamenskih gozdov, 99,74 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 183,92 ha
varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 374,3 m3/ha, od tega 285,3 m3/ha iglavcev in 89,0 m3/ha listavcev;

Uradni list Republike Slovenije
D) tekoči letni prirastek: 9,45 m3/ha, od tega 6,65 m3/ha
iglavcev in 2,80 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Bele Vode (2009–2018) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja
Nazarje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Bele Vode določeno, da so najbolj poudarjene funkcije
gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.329,88 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.366,71 ha ter
– socialne funkcije na površini 312,71 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Bele Vode (2009–2018) določeni cilji gospodarjenja z gozdom
in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Bele Vode za
obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2018 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 317.225 m3, od tega
253.772 m3 iglavcev in 63.453 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 491,11 ha,
– nega drogovnjaka na površini 64,89 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 55.690 tulci,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje
travinj na površini 30,0 ha ter sadnja 400 sadik plodonosnega
gozdnega drevja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Bele Vode (2009–2018) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bele
Vode, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2018, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v
gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bele
Vode (2009–2018).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bele Vode (2009–2018) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Šoštanj, Trg svobode 17, Šoštanj in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bele Vode (2009–2018).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-10-7/2001/8
Ljubljana, dne 26. novembra 2009
EVA 2009-2311-0042
prof. dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št.

4517.

103 / 14. 12. 2009 /

Stran

13943

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih za izvajanje programov
izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne
vožnje in skupinskih delavnic ter izdaji
dovoljenj za izvajanje programov

Na podlagi 145. člena in šestega odstavka 189. člena
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08
– uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09)
izdaja ministrica za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pogojih za izvajanje programov izobraževanja,
usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih
delavnic ter izdaji dovoljenj za izvajanje
programov
1. člen
V Pravilniku o pogojih za izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic
ter izdaji dovoljenj za izvajanje programov (Uradni list RS,
št. 70/07) se tretja alineja 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»– vadbeno progo s stalno drsno površino dolžine najmanj 75 m in širine najmanj 8 m z varnostnim prostorom,
širokim najmanj 8 m ob vsaki strani in v dolžini 30 m na koncu
drsne površine, pri kateri naklon drsne površine ne presega
2% – za izvajanje vaj zaviranja v nevarnosti in umikanja nenadni oviri ter reševanja ob nenadnem zanašanju vozila z vozili
B kategorije;«.
Četrta alineja se črta.
Dosedanje peta do deveta alineja postanejo četrta do
osma alineja.
Nova četrta, peta in šesta alineja se spremenijo tako, da
se glasijo:
»– vadbeno progo s stalno drsno površino na ovinku (krožnem cestišču) z zunanjim radijem najmanj 25 m pod kotom
najmanj 180 stopinj v širini najmanj 6 m z varnostnim prostorom
najmanj 10 m na zunanji in 9 m na notranji strani drsne površine – za izvajanje vaj vodenja vozila v zavojih in reševanja iz
nevarnih situacij v zavoju z vozili B kategorije;
– vadbeno progo z asfaltirano površino dolžine najmanj
130 m in širine najmanj 30 m ali vadbeno progo z asfaltirano
površino dolžine najmanj 130 m in širine najmanj 10 m v kombinaciji z vadbeno progo dolžine najmanj 40 m in širine najmanj
30 m – za izvajanje praktičnega dela vadbe varne vožnje z
vozili A kategorije;
– radijsko zvezo za udeleženca in izvajalca programa z
lastno frekvenco, v vsakem vozilu, s katerim se izvaja usposabljanje;«.
2. člen
Drugi in tretji odstavek 7. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Na vadbenih progah mora znašati koeficient drsnega trenja na asfaltiranih površinah od 0,7 do 0,8 in koeficient
drsnega trenja na drsnih površinah od 0,2 do 0,3. Dokazilo o
meritvi koeficienta drsnega trenja površine vadbenih prog ne
sme biti starejše od enega leta.
(3) Vsaka vadbena proga mora biti opremljena z napravo
za merjenje hitrosti in prikazovalno tablo, ki mora biti nameščena
tako, da lahko izmerjeno vhodno in izhodno hitrost ter hitrost ob
izvajanju vaje odčitata udeleženec in izvajalec programa.«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti do dvanajsti odstavek postanejo peti do
enajsti odstavek.
Novi šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na vadbeni progi za izvajanje praktičnega dela programa vadbe varne vožnje z motornimi kolesi se za simulacijo
ovir smejo uporabiti samo takšne ovire, katerih vgradnja ali
namestitev ne sme predstavljati povečane nevarnosti za udeležence vadbe.«.
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Novi deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Območje vadbenih prog mora biti urejeno tako, da
onemogoča nekontroliran vstop osebam in vozilom, ki bi ovirali
proces usposabljanja in predstavljali nevarnost.«.
3. člen
V 8. členu se beseda »imeti« nadomesti z besedo »zagotavljati«, besedi »zaposlene delavce« pa se nadomestita z
besedo »izvajalce«.
4. člen
V 13. členu se tretja in četrta alineja spremenita tako, da
se glasita:
»– vadbeno progo s stalno drsno površino dolžine najmanj
75 m in širine najmanj 8 m z varnostnim prostorom, širokim
najmanj 8 m ob vsaki strani in v dolžini 30 m na koncu drsne
površine, pri kateri naklon drsne površine ne presega 2%;
– radijsko zvezo za udeleženca in izvajalca programa z
lastno frekvenco za vsako vozilo, s katerim se izvaja usposabljanje.«.
5. člen
Drugi in tretji odstavek 15. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Na vadbeni progi mora znašati koeficient drsnega
trenja na asfaltirani površini od 0,7 do 0,8 in koeficient drsnega
trenja na drsni površini od 0,2 do 0,3. Dokazilo o meritvi koeficienta drsnega trenja površine vadbene proge ne sme biti
starejše od enega leta.
(3) Vadbena proga mora biti opremljena z napravo za
merjenje hitrosti in prikazovalno tablo, ki mora biti nameščena
tako, da lahko izmerjeno vhodno in izhodno hitrost ter hitrost ob
izvajanju vaje odčitata udeleženec in izvajalec programa.«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Vadbena proga, na kateri se izvaja vaja reševanja
ob nenadnem zanašanju vozila, mora imeti na začetku drsne
površine vgrajeno hidravlično tehnično napravo, ki povzroči
zanašanje vozila. Ta naprava mora delovati popolnoma avtomatizirano in omogočati spreminjanje smeri gibanja kot tudi
njegovo intenzivnost ter različne nastavitve glede na hitrost
vožnje vozila. Ta naprava se ne sme sprožiti med vožnjo pri
hitrosti pod 25 km/h oziroma ko pešci prečkajo hidravlično
tehnično napravo.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Območje vadbenih prog mora biti urejeno tako, da
onemogoča nekontroliran vstop osebam in vozilom, ki bi ovirali
proces usposabljanja in predstavljali nevarnost.«.
6. člen
V 16. členu se beseda »imeti« nadomesti z besedo »zagotavljati«, besedi »zaposlene delavce« pa se nadomestita z
besedo »izvajalce«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(1) Ne glede na določbe nove tretje alineje 13. člena ter
prvega, novega drugega, petega, sedmega in devetega odstavka 15. člena pravilnika lahko minister organizaciji, ki ima
vadbeno progo s stalno drsno površino dolžine najmanj 40 m
in širine najmanj 4 m, z varnostnim prostorom, širokim najmanj
10 m ob vsaki strani in v dolžini 30 m na koncu drsne površine,
ima vadbeno progo na kateri mora znašati koeficient trenja na
asfaltirani površini od 0,70 do 0,80 in koeficient drsnega trenja
na drsni površini od 0,20 do 0,25 in na kateri mora biti zagotovljeno namakanje celotne drsne površine, ima vadbeno progo
dodatno opremljeno s premičnimi ovirami za simulacijo nevarnosti (stožci, stiropor) ter ima vhod na vadbeno progo urejen
tako, da onemogoča nekontroliran vstop osebam in vozilom,
ki bi ovirali proces usposabljanja, izda začasno pooblastilo za
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izvajanje programa izobraževanja in usposabljanja za varno
vožnjo za voznike, ki dosežejo ali presežejo 13 kazenskih točk,
pa ne presežejo 17 kazenskih točk.
(2) Začasno pooblastilo iz prejšnjega odstavka se izda z
veljavnostjo do 13. avgusta 2010.
(3) Ne glede na določbe nove tretje alineje 13. člena ter
prvega, novega drugega, petega, sedmega in devetega odstavka
15. člena pravilnika začasna pooblastila, izdana organizacijam v
skladu s 17. členom Pravilnika o pogojih za izvajanje programov
izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih
delavnic ter izdaji dovoljenj za izvajanje programov (Uradni list RS,
št. 70/07) ostanejo v veljavi do 13. avgusta 2010.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-272/2009 (1331-07)
Ljubljana, dne 9. decembra 2009
EVA 2009-1711-0039
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

4518.

Odredba o seznamu standardov, katerih
uporaba ustvari domnevo o skladnosti
gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona
o gradbenih proizvodih

Na podlagi 8. člena Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO‑1) izdaja minister za
gospodarstvo

ODREDBO
o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov
z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z
zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS,
št. 52/00 in 110/02 – ZGO‑1).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi,
ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve te odredbe seznam standardov iz prejšnjega člena v celoti nadomesti Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 19/09).
3. člen
(začetek veljavnosti odredbe)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-4/2007-13
Ljubljana, dne 15. novembra 2009
EVA 2009-2111-0269
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

Priloga

Drogovi za razsvetljavo – 7. del: Zahteve za drogove za
razsvetljavo iz vlaknatoarmiranega polimernega kompozita

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara – 2. del: Oprema za
kontrolo in indikacijo

SIST EN 40-7:2003

SIST EN 54-2:1997

EN 54-4:1997/ A2:2006
EN 54-4:1997/ AC:1999

SIST EN 54-4:1997/ AC:2000

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1. 6. 2005

1. 6. 2007

1. 10. 2003

1. 10. 2003

1. 3. 2007

1. 4. 2003

1. 4. 2003

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 10. 2003

1. 2. 2003

1. 2. 2003

1. 1. 2007

1. 10. 2006

1. 1. 2008

1. 1. 2008

Možen

1. 6. 2005

1. 8. 2009

1. 8. 2009

1. 8. 2009

1. 6. 2009

30. 6. 2005

1. 6. 2009

1. 1. 2008

1. 8. 2009

1. 8. 2009

1. 10. 2004

1. 2. 2005

1. 2. 2005

1. 1. 2007

1. 10. 2007

1. 1. 2009

1. 1. 2009

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

Stran

1

EN 54-4:1997/ A1:2002

SIST EN 54-4:1997/ A2:2006

EN 54-4:1997

SIST EN 54-4:1997

-

-

-

1

1

1

1

3

3

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti
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SIST EN 54-4:1997/ A1:2003

EN 54-3:2001/ A2:2006

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 4. del:
Oprema za napajanje

EN 54-3:2001/ A1:2002

EN 54-3:2001

SIST EN 54-3:2001

SIST EN 54-3:2001/ A2:2006

EN 54-2:1997/ AC:1999

SIST EN 54-2:1997/ AC:2000

SIST EN 54-3:2001/ A1:2002

EN 54-2:1997/ A1:2006

SIST EN 54-2:1997/ A1:2007

EN 54-2:1997

EN 40-7:2002

-

-

-

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 3. del:
Naprave za alarmiranje – Zvočne naprave

Drogovi za razsvetljavo – 6. del: Zahteve za aluminijaste
drogove za razsvetljavo

SIST EN 40-6:2002

EN 40-6:2002

Drogovi za razsvetljavo – 5. del: Zahteve za jeklene drogove za EN 40-5:2002
razsvetljavo

EN 40-4:2005/ AC:2006

SIST EN 40-5:2002

SIST EN 40-4:2006/ AC:2006

EN 40-4:2005

Drogovi za razsvetljavo – 4. del: Zahteve za drogove za
razsvetljavo iz armiranega in prednapetega betona

SIST EN 40-4:2006

EN 1:1998

Oznaka referenčnega
standarda

EN 1:1998/ A1:2007

Peči za ogrevanje na tekoča goriva z uparjalnimi gorilniki in
priključkom na dimnik

Naslov standarda

SIST EN 1:2000/ A1:2007

SIST EN 1:2000

Oznaka standarda

Slovenski nacionalni standardi, ki so privzeti harmonizirani standardi (prva alinea drugega odstavka 6. člena Zakona o gradbenih proizvodih):

SEZNAM STANDARDOV,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
(Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1)

PRILOGA
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Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
16. del: Centrala za zvočno alarmiranje in prikazovalna oprema

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
17. del: Kratkostični ločilniki

SIST EN 54-16:2008

SIST EN 54-17:2006

EN 54-21:2006

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
24. del: Sestavni deli zvočnih sistemov za javljanje požara –
Zvočniki

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
25. del: Sestavni deli za radijske povezave

Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico
ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti – Zahteve in
preskusne metode

SIST EN 54-24:2008

SIST EN 54-25:2008

SIST EN 179:2008

2

EN 179:2008

EN 54-25:2008

EN 179:1997

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 8. 2009

1. 4. 2007

1. 1. 2008

1. 10. 2006

1. 1. 2009

1. 10. 2006

1. 1. 2009

1. 10. 2003

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 5. 2007

1. 4. 2003

1. 4. 2003

1. 4. 2003

1. 1. 2010

1. 4. 2011

1. 4. 2011

1. 6. 2009

1. 8. 2009

1. 7. 2009

1. 1. 2008

1. 12. 2008

1. 1. 2009

1. 12. 2008

1. 4. 2011

31. 12. 2005

1. 9. 2008

1. 9. 2008

1. 9. 2008

1. 9. 2008

1. 8. 2009

30. 6. 2005

1. 8. 2009

30. 6. 2005

30. 6. 2005
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EN 54-24:2008

EN 54-20:2006/AC:2008

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
21. del: Oprema za usmerjanje alarma in opozoril o napakah

SIST EN 54-21:2006

EN 54-20:2006

SIST EN 54-20:2006/AC:2009

EN 54-18:2005/ AC:2007

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
20. del: Aspiracijski dimni javljalniki

SIST EN 54-20:2006

EN 54-18:2005

SIST EN 54-18:2006/ AC:2007

EN 54-17:2005/ AC:2007

SIST EN 54-18:2006

EN 54-17:2005

SIST EN 54-17:2006/AC:2008

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
18. del: Vhodno/izhodne naprave

EN 54-12:2002

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
12. del: Dimni javljalniki – Linijski javljalniki z optičnim žarkom

SIST EN 54-12:2003
EN 54-16:2008

EN 54-11:2001/ A1:2005

SIST EN 54-11:2001/ A1:2006

EN 54-11:2001

SIST EN 54-11:2001

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje –
11. del: Ročni javljalniki

EN 54-10:2002/ A1:2005

EN 54-10:2002

SIST EN 54-10:2002

-

1. 4. 2003

Št.

SIST EN 54-10:2002/ A1:2006

EN 54-7:2000/ A2:2006

Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 10. del:
Plamenski javljalniki – Točkovni javljalniki

EN 54-7:2000/ A1:2002

SIST EN 54-7:2001/ A2:2006

EN 54-7:2000

-
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SIST EN 54-7:2000/ A1:2002

EN 54-5:2000/ A1:2002

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 7. del:
Dimni javljalniki – Točkovni javljalniki na principu sipanja
svetlobe, prepuščene svetlobe ali ionizacije

EN 54-5:2000

SIST EN 54-7:2001

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 5. del:
Toplotni javljalniki – Točkovni javljalniki

SIST EN 54-5:2000/ A1:2002

SIST EN 54-5:2001

Stran
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EN 197-1:2000/ A3:2007
EN 197-4:2004

Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za
žlindrine cemente z nizko zgodnjo trdnostjo

Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in EN 295-10:2005
kanalizacijo – 10. del: Lastnosti

Zidarski cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti

Stropna cevna sevala s plinskim gorilnikom za nestanovanjske
prostore – 1. del: Varnost

Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi
duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni
paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov

Ogrevala in konvektorji – 1. del: Tehnične specifikacije in
zahteve

SIST EN 197-4:2004

SIST EN 295-10:2005

SIST EN 413-1:2004

SIST EN 416-1:2009

SIST EN 438-7:2005

SIST EN 442-1:1997

Gradbeno apno – 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti

Betonski strešniki in fazonski kosi za prekrivanje streh in
oblaganje sten – Specifikacije za izdelek

SIST EN 459-1:2002

SIST EN 490:2005

EN 492:2004/ A2:2006
EN 494:2004+ A3:2007

Vlaknato-cementne valovite strešne plošče in fazonski kosi –
Specifikacija proizvoda in preskusne metode

Pomožna oprema za prekrivanje streh – Oprema za dostop na
streho – Pohodne poti, stopnice in lestve

Dodatna oprema za prekrivanje streh – Varnostne strešne kljuke EN 517:2006

Mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode

Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov –
Terminologija, zahteve in kontrola kakovosti

Valovite bitumenske plošče – Specifikacije in preskusne metode EN 534:2006

Bitumenske skodle, ojačene z mineralnimi in/ali sintetičnimi
materiali – Specifikacije in preskusne metode

SIST EN 494:2005 + A3:2007

SIST EN 516:2006

SIST EN 517:2006

SIST EN 520:2005

SIST EN 523:2003

SIST EN 534:2006

SIST EN 544:2006

3

3,4

3,4

4

3,4

1. 10. 2006

1. 4. 2007

1. 6. 2004

1. 9. 2005

1. 12. 2006

1. 11. 2006

1. 1. 2008

1. 7. 2007

1. 1. 2006

1. 1. 2006

1. 1. 2009

1. 9. 2005

1. 8. 2002

1. 1. 2009

1. 12. 2004

1. 12. 2004

1. 11. 2005

1. 12. 2009

1. 12. 2004

1. 1. 2006

1. 2. 2005

1. 4. 2008

1. 2. 2005

1. 4. 2001

1. 10. 2007

1. 4. 2008

1. 6. 2005

1. 3. 2007

1. 12. 2007

1. 11. 2007

1. 1. 2009

1. 7. 2008

1. 1. 2007

1. 1. 2007

1. 1. 2009

1. 6. 2007

1. 8. 2003

1. 12. 2010

1. 12. 2005

1. 12. 2005

1. 11. 2006

1. 12. 2010

1. 12. 2005

1. 1. 2007

1. 2. 2006

1. 4. 2009

1. 2. 2006

1. 4. 2002

Stran

3

-

-

-

-

-

3

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

2

1+

3

1,3,4

2+,4

1+

3,4

1+

1+

1+

1+
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EN 544:2005

EN 523:2003

EN 520:2004

-

EN 494:2004

-

-

-

EN 450-1:2005

-

-

-

-

-

-

Št.

EN 516:2006

EN 492:2004/ A1:2005

SIST EN 492:2005/ A2:2006

EN 492:2004

SIST EN 492:2005/ A1:2006

EN 490:2004/ A1:2006

SIST EN 492:2005

EN 490:2004

SIST EN 490:2005/ A1:2006

Vlaknato-cementne strešne plošče in fazonski kosi –
Specifikacija proizvoda in preskusne metode

EN 450-1:2005+A1:2007

SIST EN 450-1:2005 +A1:2008
EN 459-1:2001

EN 442-1:1995/ A1:2003

Elektrofiltrski pepel – 1. del: Definicije, specifikacije in merila
skladnosti

SIST EN 442-1:1997/ A1:2004

EN 442-1:1995

EN 438-7:2005

EN 416-1:2009

EN 413-1:2004

EN 197-1:2000/ A1:2004

EN 197-1:2000

SIST EN 197-1:2002/ A3:2008

Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za
običajne cemente

SIST EN 197-1:2002/ A1:2004

SIST EN 197-1:2002
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4

EN 771-3:2003/ A1:2005

EN 771-3:2003

SIST EN 771-3:2004/ A1:2005

EN 771-2:2003/ A1:2005

Specifikacija za zidake – 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in
lahki agregati)

SIST EN 771-3:2004

EN 771-2:2003

SIST EN 771-2:2004

SIST EN 771-2:2004/ A1:2005

EN 771-1:2003/ A1:2005

SIST EN 771-1:2004/ A1:2005

Specifikacija za zidake – 2. del: Apneno peščeni zidaki

Specifikacija za zidake – 1. del: Opečni zidaki

SIST EN 771-1:2004

EN 771-1:2003

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za pipe in EN 682:2002
napeljavo za plin in vodikoogljikove tekočine

EN 681-4:2000/ A1:2002

-

EN 771-2:2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

3

4

4

4

4

4

1

1

1

1

4

1,3,4

1. 4. 2005

1. 4. 2005

1. 4. 2005

1. 4. 2005

1. 4. 2005

1. 4. 2005

1. 10. 2002

1. 1. 2003

1. 1. 2003

1. 1. 2003

1. 1. 2003

1. 1. 2003

-

1. 1. 2008

1. 1. 2003

1. 1. 2003

1. 1. 2003

1. 3. 2007

1. 2. 2002

1. 1. 2007

1. 2. 2002

1. 10. 2002

1. 9. 2005

1. 4. 2006

1. 4. 2006

1. 4. 2006

1. 4. 2006

1. 4. 2006

1. 4. 2006

1. 12. 2003

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 1. 2009

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 4. 2004

1. 1. 2007

1. 4. 2004

1. 10. 2003

1. 9. 2006
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SIST EN 682:2002

SIST EN 681-4:2000/ A1:2002

EN 681-4:2000

SIST EN 681-4:2000

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za
uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 4. del:
Poliuretanski tesnilni elementi

EN 681-3:2000/ A1:2002

EN 681-3:2000

SIST EN 681-3:2000/ A1:2002

EN 681-2:2000/ A1:2002

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za
uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 3. del: Celularni
materiali iz vulkanizirane gume

EN 681-2:2000

SIST EN 681-2:2000

SIST EN 681-3:2000

EN 681-1:1996/ A3:2005

SIST EN 681-1:2000/ A3:2005

SIST EN 681-2:2000/ A1:2002

EN 681-1:1996/ A2:2002

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za
uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 2. del:
Plastomerni elastomeri

EN 681-1:1996/ A1:1998

SIST EN 681-1:2000/ A2:2002

EN 681-1:1996

SIST EN 681-1:2000/ A1:2000

EN 671-2:2001/ A1:2004

SIST EN 681-1:2000

Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za
uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 1. del:
Vulkanizirana guma

SIST EN 671-2:2001/ A1:2004

EN 671-2:2001

Vgrajeni gasilni sistemi – Cevni sistemi – 2. del: Cevni koluti s
plosko cevjo

EN 671-1:2001

SIST EN 671-2:2001

Vgrajeni gasilni sistemi – Cevni sistemi – 1. del: Cevni koluti s
poltogo cevjo

SIST EN 671-1:2001

EN 588-2:2001

-

Št.

EN 671-1:2001/ AC:2002

Vlaknatocementne cevi za odvod odpadne vode in kanalizacijo
– 2. del: Vstopni in revizijski jaški

SIST EN 588-2:2002

EN 572-9:2004
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SIST EN 671-1:2001/ AC:2004

Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega
silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za
izdelek

SIST EN 572-9:2005

Stran
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Stropna cevna sevala z več plinskimi gorilniki za
nestanovanjske prostore – 1. del: Sistem D, varnost

Stropna cevna sevala z več plinskimi gorilniki za
nestanovanjske prostore – 2. del: Sistem E, varnost

Stropna cevna sevala z več plinskimi gorilniki za
nestanovanjske prostore – 3. del: Sistem F, varnost

Stropna cevna sevala z več plinskimi gorilniki za
nestanovanjske prostore – 4. del: Sistem H, varnost

Specifikacija za dodatne komponente zidovja – 1. del: Vezna
stremena, sidrni trakovi, obešala in konzole

Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del:
Preklade

Specifikacija za dodatne komponente zidovja – 3. del: Jeklene
mreže za armiranje naležnih reg

Ločevalni sistemi za lahke tekočine (npr. olje in gorivo) – 1. del:
Načela načrtovanja proizvoda, značilnosti in preskušanje,
označevanje in kontrola kakovosti

SIST EN 777-1:2009

SIST EN 777-2:2009

SIST EN 777-3:2009

SIST EN 777-4:2009

SIST EN 845-1:2004+A1:2008

SIST EN 845-2:2004

SIST EN 845-3:2004+A1:2008

SIST EN 858-1:2002

EN 934-2:2009

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2. del:
Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost,
označevanje in obeleževanje

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 3. del:
Kemijski dodatki za malto za zidanje – Definicije, zahteve,
skladnost, označevanje in obeleževanje

SIST EN 934-2:2009

SIST EN 934-3:2004

EN 934-4:2009

SIST EN 934-4:2009

EN 934-4:2001

-

EN 934-2:2001

2+

2+

2+

2+

4

4

4

3,4

3,4

3

3

3

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

1. 3. 2010

1. 6. 2005

1. 6. 2005

1. 3. 2010

1. 1. 2009

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 9. 2005

1. 1. 2009

1. 2. 2004

1. 1. 2009

1. 11. 2009

1. 11. 2009

1. 11. 2009

1. 11. 2009

1. 8. 2006

1. 4. 2005

1. 4. 2005

1. 4. 2005

1. 4. 2005

1. 3. 2011

1. 6. 2005

1. 6. 2006

1. 3. 2011

1. 1. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 1. 2010

1. 4. 2006

1. 1. 2010

1. 11. 2010

1. 11. 2010

1. 11. 2010

1. 11. 2010

1. 8. 2007

1. 4. 2006

1. 4. 2006

1. 4. 2006

1. 4. 2006

103 / 14. 12. 2009 /
Stran

5

EN 934-3:2003/ AC:2005

SIST EN 934-3:2004/AC:2005

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso –
Kemijski dodatki za injekcijsko maso za prednapete kable –
4. del: Definicije, zahteve, skladnost, označevanje
in obeleževanje

EN 877:1999/ A1:2006/
AC:2008

SIST EN 877:2001/ A1:2007/
AC:2008

-

-

EN 845-3:2003

-

EN 845-1:2003

-

-

-

-

-

-

-

Št.

EN 934-3:2003

EN 877:1999/ A1:2006

EN 877:1999

SIST EN 877:2001

SIST EN 877:2001/ A1:2007

EN 858-1:2002/ A1:2004

EN 858-1:2002

EN 845-3:2003+A1:2008

EN 845-2:2003

EN 845-1:2003+A1:2008

EN 777-4:2009

EN 777-3:2009

EN 777-2:2009

SIST EN 858-1:2002/ A1:2005

Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za hišne vodne odtoke Zahteve, postopki preskušanja in zagotavljanje kakovosti

EN 771-6:2005

Specifikacija za zidake – 6. del: Zidaki iz naravnega kamna

SIST EN 771-6:2005
EN 777-1:2009

EN 771-5:2003/ A1:2005

EN 771-5:2003

SIST EN 771-5:2004/ A1:2005

EN 771-4:2003/ A1:2005

Specifikacija za zidake – 5. del: Zidaki iz umetnega kamna

EN 771-4:2003

SIST EN 771-5:2004

Specifikacija za zidake – 4. del: Zidaki iz avtoklaviranega
celičastega betona

SIST EN 771-4:2004/ A1:2005

SIST EN 771-4:2004

Uradni list Republike Slovenije
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Steklo v gradbeništvu – Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za EN 1036-2:2008
uporabo v notranjosti stavb –
2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Steklo v gradbeništvu – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.
del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Baker in bakrove zlitine – Nevarjene (narejene iz celega)
bakrene cevi z okroglim prerezom za vodo in plin, ki se
uporabljajo za sanitarne in ogrevalne namene

Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje
skladnosti/standard za izdelek

Vzdolžno varjene jeklene cevi in spojniki, vroče galvanizirani, z
obojko, za sisteme za odpadno vodo – 1. del: Zahteve,
preskušanje in kontrola kakovosti

SIST EN 1036-2:2008

SIST EN 1051-2:2008

SIST EN 1057:2006

SIST EN 1096-4:2005

SIST EN 1123-1:2000

Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat –
Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1154:2000

EN 1158:1997/ A1:2002/
AC:2006

SIST EN 1158:2000/ A1:2003/
AC:2006

6

EN 1158:1997/ A1:2002

SIST EN 1158:2000/ A1:2003

EN 1158:1997

SIST EN 1158:2000

Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –
Zahteve in preskusne metode

EN 1155:1997/ A1:2002

EN 1155:1997

SIST EN 1155:2000

SIST EN 1155:2000/ A1:2003

EN 1154:1996/ A1:2002

SIST EN 1154:2000/ A1:2003

Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat –
Zahteve in preskusne metode

EN 1125:2008

Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim
drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1125:2008

-

-

-

EN 1125:1997

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

4

4

4

4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

2+,4

4

4

4

3

2+

1. 6. 2006

1. 10. 2003

1. 10. 2003

1. 10. 2003

1. 10. 2003

1. 10. 2003

1. 10. 2003

1. 1. 2009

1. 6. 2005

1. 6. 2005

1. 6. 2005

1. 6. 2005

1. 9. 2005

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 2. 2004

1. 6. 2006

1. 2. 2004

1. 1. 2008

1. 12. 2004

1. 1. 2010

1. 1. 2009

1. 6. 2006

1. 10. 2004

1. 10. 2004

1. 10. 2004

1. 10. 2004

1. 10. 2004

1. 10. 2004

1. 1. 2010

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 9. 2006

1. 3. 2009

1. 1. 2010

1. 1. 2010

1. 2. 2005

1. 6. 2006

1. 2. 2005

1. 1. 2009

1. 12. 2006

1. 1. 2011

1. 1. 2010

103 / 14. 12. 2009

EN 1154:1996

EN 1124-1:1999/ A1:2004

EN 1124-1:1999

SIST EN 1124-1:2000

SIST EN 1124-1:2000/ A1:2004

EN 1123-1:1999/ A1:2004

EN 1123-1:1999

EN 1096-4:2004

EN 1057:2006

SIST EN 1123-1:2000/ A1:2004

Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za
sisteme za odpadno vodo – 1. del: Zahteve, preskušanje in
konrola kakovosti

EN 998-2:2003

Specifikacija malt za zidanje – 2. del: Malta za zidanje

SIST EN 998-2:2004

EN 1051-2:2007

EN 998-1:2003/ AC:2005

EN 998-1:2003

-

-

-

Št.

SIST EN 998-1:2004/ AC:2006

Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Zunanji in notranji omet

EN 997:2003

SIST EN 998-1:2004

WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom

SIST EN 997:2004

EN 969:2009

EN 997:2003/A1:2006

Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za plinovode – Zahteve in
postopki preskušanja

SIST EN 969:2009

EN 934-5:2007

13950 /

SIST EN 997:2004/A1:2007

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 5. del:
Kemijski dodatki za brizgani beton – Definicije, zahteve,
skadnost, označevanje in obeleževanje

SIST EN 934-5:2008

Stran
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Opečni strešniki – Definicije in specifikacije izdelkov

Oprema cest – 5. del: Zahteve za proizvode in ugotavljanje
skladnosti za sisteme za zadrževanje vozil

Konstrukcijska ležišča – 3. del: Elastomerna ležišča

Konstrukcijska ležišča – 4. del: Valjčna ležišča

SIST EN 1304:2005

SIST EN 1317-5:2007+A1:2008

SIST EN 1337-3:2005

SIST EN 1337-4:2004

Konstrukcijska ležišča – 6. del: Linijska in točkovna zasučna
ležišča

Konstrukcijska ležišča – 7. del: Sferična in cilindrična PTFE
ležišča

Konstrukcijska ležišča – 8. del: Vodila za ležišča in pritrjene
konstrukcije

Betonski tlakovci – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1337-6:2004

SIST EN 1337-7:2004

SIST EN 1337-8:2008

SIST EN 1338:2003

Tlakovci iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve
in preskusne metode

Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve in EN 1343:2001
preskusne metode

Opečni tlakovci – Zahteve in preskusne metode

Materiali za označevanje vozišča – Materiali za posipanje –
Steklene kroglice, posipi za zmanjšanje drsnosti in mešanice
obeh

SIST EN 1342:2002

SIST EN 1343:2002

SIST EN 1344:2002

SIST EN 1423:1999

7

-

3

3

1

4

1. 1. 2006

1. 8. 2003

1. 5. 2004

1. 5. 2003

1. 1. 2003

1. 10. 2002

1. 10. 2002

1. 10. 2002

1. 1. 2007

1. 2. 2004

1. 1. 2007

1. 3. 2004

1. 1. 2007

1. 3. 2004

1. 1. 2009

1. 12. 2004

1. 2. 2005

1. 1. 2006

1. 1. 2008

1. 2. 2005

1. 1. 2006

1. 4. 2009

1. 2. 2006

1. 9. 2009

1. 12. 2009

1. 1. 2006

1. 8. 2004

1. 5. 2004

1. 5. 2005

1. 1. 2004

1. 10. 2003

1. 10. 2003

1. 10. 2003

1. 1. 2007

1. 2. 2005

1. 1. 2007

1. 3. 2005

1. 1. 2007

1. 3. 2005

1. 1. 2010

1. 6. 2005

1. 2. 2006

1. 1. 2007

1. 1. 2008

1. 2. 2006

1. 1. 2007

1. 1. 2011

1. 2. 2007

1. 9. 2010

1. 12. 2010

Stran

EN 1433:2002/ A1:2005

Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah
EN 1433:2002
za pešce – Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje,
označevanje in kontrolo kakovosti

-

-

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1

3,4

1,3,4

2+

103 / 14. 12. 2009 /

SIST EN 1433:2003/ A1:2005

SIST EN 1433:2003

EN 1423:1997/ A1:2003

EN 1423:1997

EN 1344:2002

-

-

-

-

-

-

-

EN 1337-7:2000

-

-

-

-

EN 1317-5:2007

-

EN 1279-5:2005

A1:2008

EN 1168:2005+

Št.

SIST EN 1423:1999/ A1:2004

EN 1341:2001

Plošče iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve in
preskusne metode

SIST EN 1341:2002
EN 1342:2001

EN 1340:2003/ AC:2006

EN 1340:2003

SIST EN 1340:2003/ AC:2006

EN 1339:2003/ AC:2006

Betonski robniki – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1340:2003

EN 1339:2003

SIST EN 1339:2003/ AC:2006

EN 1338:2003/ AC:2006

SIST EN 1339:2003

EN 1338:2003

EN 1337-8:2007

EN 1337-7:2004

SIST EN 1338:2003/ AC:2006

Betonske plošče za tlakovanje – Zahteve in preskusne metode

EN 1337-5:2005

Konstrukcijska ležišča – 5. del: Lončna ležišča

SIST EN 1337-5:2005
EN 1337-6:2004

EN 1337-4:2004/AC:2007

SIST EN 1337-4:2004/AC:2007

EN 1337-4:2004

EN 1337-3:2005

EN 1317-5:2007+A1:2008

EN 1304:2005

Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje EN 1279-5:2005+A1:2008
skladnosti

SIST EN 1279-5:2005+ A1:2009

EN 1168:2005+A2:2009

Montažni betonski izdelki – Votle plošče

SIST EN 1168:2005+A2:2009

Uradni list Republike Slovenije
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EN 1457:1999/
A1:2002/AC:2007
EN 1463-1:2009

Materiali za označevanje vozišča – Odsevniki – 1. del: Lastnosti
novih odsevnikov

Proizvodi iz naravnega kamna – Plošče za navpične in stropne
obloge – Zahteve

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 2. del: Sistemi za zaščito površine betona

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 3. del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 4. del: Konstrukcijsko povezovanje

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 5. del: Injektiranje betona

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij
– Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje
skladnosti – 7. del: Zaščita armature proti koroziji

Armirani montažni elementi iz betona iz lahkega agregata
z odprto strukturo

SIST EN 1457:1999/
A1:2003/AC:2007

SIST EN 1463-1:2009

SIST EN 1469:2005

SIST EN 1504-2:2004

SIST EN 1504-3:2006

SIST EN 1504-4:2005

SIST EN 1504-5:2005

SIST EN 1504-6:2006

SIST EN 1504-7:2006

SIST EN 1520:2003

Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2. del: Steklena
keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Dimniki – Keramične tuljave za enoslojne dimnike – Zahteve
in preskusne metode

Ločevalnik maščob – 1. del: Osnove načrtovanja, zahteve
in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti

SIST EN 1748-2-2:2005

SIST EN 1806:2006

SIST EN 1825-1:2004

SIST EN 1825-1:2004/ AC:2006

EN 1748-1-2:2004

SIST EN 1748-1-2:2005

8

EN 1825-1:2004/AC:2006

EN 1825-1:2004

EN 1806:2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,4

3,4

2+

1,3,4

1,3,4

2+,4

1,2+,3,4

1,2+,3,4

1,2+,3,4

1,2+,3,4

1,2+,3,4

1,2+,3,4

1. 1. 2007

1. 9. 2005

1. 5. 2007

1. 9. 2005

1. 9. 2005

1. 8. 2009

1. 9. 2003

1. 6. 2007

1. 6. 2007

1. 10. 2005

1. 9. 2005

1. 10. 2006

1. 9. 2005

1. 7. 2005

1. 1. 2010

1.1.2008

1. 1. 2007

1. 8. 2003

1. 8. 2003

1. 1. 2007

1. 9. 2006

1. 5. 2008

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 8. 2009

1. 9. 2004

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 7. 2006

1. 1. 2011

1.1.2008

1. 1. 2007

1. 8. 2004

1. 8. 2004

103 / 14. 12. 2009

EN 1748-2-2:2004

EN 1520:2002/AC:2003

Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Borosilikatno
steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1520:2003/AC:2003

EN 1520:2002

EN 1504-7:2006

EN 1504-6:2006

EN 1504-5:2004

EN 1504-4:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-2:2004

3,4

1

2+

2+

2+

Št.

-

EN 1463-1:1997

-

13952 /

EN 1469:2004

EN 1457:1999/ AC:2006

SIST EN 1457:1999/ AC:2006

EN 1457:1999
EN 1457:1999/ A1:2002

Dimniki – Keramične tuljave – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1457:1999/ A1:2003

SIST EN 1457:1999

Stran
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Dimniki – Sestavni deli – Betonske tuljave

Dimniki – Sestavni deli – Betonski bloki za dimnike

Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno
steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Montažna oprema za prekrivanje streh – Plastične svetlobne
kupole – Specifikacija za izdelek in preskusne metode

Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni
in armirani

SIST EN 1857:2003
+A1:2008

SIST EN 1858:2009

SIST EN 1863-2:2005

SIST EN 1873:2006

SIST EN 1916:2003

EN 10025-1:2004

Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni
tehnični dobavni pogoji

Nerjavna jekla – 4. del: Tehnični dobavni pogoji za tanko in
debelo pločevino in trakove iz nerjavnih konstrukcijskih jekel

Nerjavna jekla – 5. del: Tehnični dobavni pogoji za drogove,
palice, žico, profile in svetle izdelke iz nerjavnih konstrukcijskih
jekel

Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih
konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji

Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih
in drobnozrnatih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji

Nelegirane jeklene cevi in fitingi za transport vodnih tekočin
vključno s pitno vodo – Tehnični dobavni pogoji

SIST EN 10025-1:2004

SIST EN 10088-4:2009

SIST EN 10088-5:2009

SIST EN 10210-1:2006

SIST EN 10219-1:2006

SIST EN 10224:2003

Varjene jeklene cevi za transport vodnih tekočin vključno s pitno EN 10312:2002
vodo – Tehnični dobavni pogoji

SIST EN 10312:2003

9

-

-

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

2+

1. 4. 2006

1. 4. 2006

1. 3. 2006

1. 4. 2006

1. 4. 2006

1. 2. 2007

1. 2. 2007

1. 1. 2010

1. 2. 2010

1. 9. 2005

1. 1. 2007

1. 10. 2002

1. 1. 2009

1. 8. 2003

1. 1. 2009

1. 8. 2003

1. 10. 2006

1. 9. 2005

1. 9. 2009

1. 1. 2009

1. 5. 2005

1. 3. 2007

1. 4. 2004

1. 4. 2007

1. 4. 2007

1. 3. 2007

1. 4. 2007

1. 4. 2007

1. 2. 2008

1. 2. 2008

1. 1. 2011

1. 2. 2011

1. 9. 2006

1. 1. 2007

1. 12. 2003

1. 1. 2009

23. 11. 2004

1. 1. 2009

23. 11. 2004

1. 10. 2009

1. 9. 2006

1. 9. 2010

1. 1. 2010

1. 11. 2007

1. 3. 2008

1. 4. 2005

Stran

EN 10312:2002/ A1:2005

EN 10311:2005

SIST EN 10311:2005

-

-

2+

2+

2+

2+

1

1

4

4

4

4

1,3,4

1,3,4

2+

2+

2+

2+,4

2+,4
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SIST EN 10312:2003/ A1:2005

EN 10224:2002/ A1:2005

Priključki za spajanje jeklenih cevi in fitingi za transport vode
in drugih vodnih tekočin

SIST EN 10224:2003/ A1:2005

EN 10224:2002

EN 10219-1:2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EN 1858:2003

EN 1857:2003

-

-

Št.

EN 10210-1:2006

EN 10088-5:2006

EN 10088-4:2009

EN 1935:2002/ AC:2003

EN 1935:2002

Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija

SIST EN 1935:2002

SIST EN 1935:2002/ AC:2004

EN 1917:2002/ AC:2008

EN 1917:2002

SIST EN 1917:2003

SIST EN 1917:2003/ AC:2008

EN 1916:2002/ AC:2008

EN 1916:2002

EN 1873:2005

EN 1863-2:2004

EN 1858:2008

SIST EN 1916:2003/ AC:2008

Betonski vstopni in revizijski jaški, nearmirani, z jeklenimi vlakni
in armirani

EN 1856-2:2004
EN 1857:2003
+A1:2008

EN 1856-1:2003/ A1:2006

Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 2. del: Kovinske
tuljave in dimniški priključki

EN 1856-1:2003

SIST EN 1856-2:2004

Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 1. del: Proizvodi
za sistemske dimnike

SIST EN 1856-1:2003/ A1:2006

SIST EN 1856-1:2003

Uradni list Republike Slovenije
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Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove
gradnje in preskušanja – 4. del: Nepovratni ventili za odpadno
vodo s fekalijami in brez njih

Naravni kamen – Ploščice – Zahteve

Naravni kamen – Plošče za tlake in stopnice – Zahteve

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 1. del: Zahteve in preskusne metode za električne
naprave za avtomatsko kontrolo in zakasnitev proženja

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 2. del: Zahteve in preskusne metode za neelektrične
naprave za avtomatsko kontrolo in zakasnitev proženja

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 3. del: Zahteve in preskusne metode za naprave za
ročni vklop in izklop

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 4. del: Zahteve in preskusne metode za ventile in
prožilne naprave na visokotlačnih rezervoarjih

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 5. del: Zahteve in preskusne metode za visokotlačne
in nizkotlačne sortirne ventile in njihova sprožila

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 6. del: Zahteve in preskusne metode za neelektrične
naprave za zaustavitev

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 7. del: Zahteve in preskusne metode za šobe pri
sistemih s CO2

SIST EN 12050-4:2001

SIST EN 12057:2004

SIST EN 12058:2004

SIST EN 12094-1:2003

SIST EN 12094-2:2003

SIST EN 12094-3:2003

SIST EN 12094-4:2004

SIST EN 12094-5:2006

SIST EN 12094-6:2006

SIST EN 12094-7:2001

EN 12094-7:2000

EN 12094-6:2006

EN 12094-5:2006

EN 12094-4:2004

EN 12094-3:2003

EN 12094-2:2003

EN 12094-1:2003

EN 12058:2004

EN 12057:2004

EN 12050-4:2000

EN 12050-3:2000

10

EN 12094-8:2006

Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove
gradnje in preskušanja – 3. del: Črpališča odpadne vode
s fekalijami za omejeno uporabo

SIST EN 12050-3:2001

EN 12050-2:2000

EN 12094-7:2000/ A1:2005

Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove
gradnje in preskušanja – 2. del: Črpališča odpadne vode brez
fekalij

SIST EN 12050-2:2001

EN 12050-1:2001

-

-

EN 12094-6:2000

EN 12094-5:2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EN 12004:2001

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3,4

3,4

3

3

3

3

3

2+

1. 2. 2007

1. 11. 2005

1. 10. 2001

1. 2. 2007

1. 2. 2007

1. 5. 2005

1. 1. 2004

1. 2. 2004

1. 2. 2004

1. 9. 2005

1. 9. 2005

1. 10. 2001

1. 10. 2001

1. 10. 2001

1. 11. 2001

1. 6. 2008

1. 1. 2010

1. 5. 2009

1. 11. 2006

1. 4. 2004

1. 5. 2009

1. 5. 2009

1. 8. 2007

1. 9. 2005

1. 5. 2006

1. 5. 2006

1. 9. 2006

1. 9. 2006

1. 10. 2002

1. 10. 2002

1. 10. 2002

1. 11. 2002

1. 6. 2010

1. 1. 2011
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Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 8. del: Zahteve in preskusne metode za spojke

Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove
gradnje in preskušanja – 1. del: Črpališča odpadne vode s
fekalijami

SIST EN 12050-1:2001

EN 12004:2007

-

Št.

SIST EN 12094-8:2006

Lepila in malte za ploščice - Zahteve, ovrednotenje skladnosti,
klasifikacija in označevanje

SIST EN 12004:2007

EN 10343:2009

13954 /

SIST EN 12094-7:2001/ A1:2005

Konstrukcijska jekla za kaljenje in popuščanje – Tehnični
dobavni pogoji

SIST EN 10343:2009

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 11. del: Zahteve in preskusne metode za mehanske
naprave za tehtanje

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 12. del: Zahteve in preskusne metode za
pnevmatske alarmne naprave

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 13. del: Zahteve in preskusne metode za kontrolne
ventile in nepovratne ventile

Sistemi za nadzor dima in toplote – 1. del: Določila za ovire proti EN 12101-1:2005
širjenju dima

SIST EN 12094-11:2003

SIST EN 12094-12:2003

SIST EN 12094-13:2001

SIST EN 12101-1:2005

Sistemi za nadzor dima in toplote – 3. del: Specifikacije
za električne ventilatorje za odvod dima in toplote

SIST EN 12101-3:2002

EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A3:2006

SIST EN 12259-1:2000 +
A1:2001/A3:2006

1

1

1

1

1

1,3,4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. 11. 2006

1. 3. 2005

1. 4. 2002

1. 6. 2006

1. 12. 2004

1. 9. 2005

1. 1. 2008

1. 10. 2006

1. 1. 2007

1. 4. 2006

1. 1. 2006

1. 4. 2004

1. 4. 2004

1. 12. 2006

1. 6. 2006

1. 1. 2002

1. 1. 2004

1. 1. 2004

1. 2. 2004

1. 1. 2004

1. 11. 2007

1. 3. 2006

1. 9. 2005

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 9. 2006

1. 1. 2008

1. 5. 2012

1. 1. 2007

1. 4. 2007

1. 1. 2006

1. 4. 2005

1. 9. 2006

1. 9. 2008

1. 9. 2008

1. 4. 2004

1. 9. 2005

1. 9. 2005

1. 5. 2006

1. 9. 2005

103 / 14. 12. 2009 /
Stran
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EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A2:2004

SIST EN 12259-1:1999 +
A1:2001/A2:2004

EN 12259-1:1999 + A1:2001 -

EN 12209:2003/ AC:2005

Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerskih
sistemov in sistemov s pršečo vodo – 1. del: Sprinklerji

Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice, EN 12209:2003
zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 12209:2004

-

SIST EN 12259-1:1999 +
A1:2001

EN 12150-2:2004

Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno
varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard
za izdelek

SIST EN 12150-2:2005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Št.

SIST EN 12209:2004/ AC:2006

EN 12101-10:2005/
AC:2007

EN 12101-10:2005

SIST EN 12101-10:2005/
AC:2007

EN 12101-6:2005/ AC:2006

Sistemi za nadzor dima in toplote – 10. del: Oskrba z energijo

SIST EN 12101-10:2005

EN 12101-6:2005

SIST EN 12101-6:2005

SIST EN 12101-6:2005/ AC:2006

EN 12101-3:2002/ AC:2005

SIST EN 12101-3:2002/ AC:2005

Sistemi za nadzor dima in toplote – 6. del: Sistemi za
zagotovitev tlačnih razlik – Oprema

EN 12101-2:2003

SIST EN 12101-2:2003
EN 12101-3:2002

EN 12101-1:2005/ A1:2006

Sistemi za nadzor dima in toplote – 2. del: Določila za odvod
dima in toplote z naravnim prezračevanjem

SIST EN 12101-1:2005 /A1:2006

EN 12094-13:2001

EN 12094-12:2003

EN 12094-11:2003

EN 12094-10:2003

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 10. del: Zahteve in preskusne metode za merilnike
tlaka in tlačna stikala

SIST EN 12094-10:2003

EN 12094-9:2003

Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje
s plinom – 9. del: Zahteve in preskusne metode za posebne
požarne javljalnike

SIST EN 12094-9:2003

Uradni list Republike Slovenije
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EN 12259-5:2002

Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerskih
sistemov in sistemov s pršečo vodo – 5. del: Javljalniki vodnega
pretoka

Površinske prevleke - Zahteve

Tankoplastne prevleke po hladnem postopku – Specifikacije

Jekleni rezervoarji, izdelani v delavnici – 2. del: Vodoravni
valjasti enoplaščni in dvoplaščni rezervoarji nadzemne izvedbe
za gorljive in negorljive tekočine, ki onesnažujejo vodo

Skrilavci in proizvodi iz kamna za strešne kritine in stenske
obloge – 1. del: Specifikacija proizvoda

Steklo v stavbah – Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno
steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa – Svetlobne
signalne naprave (SSN)

Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa – Signalni
dajalci

Zračniki za kanalizacijske sisteme – Zahteve, preskusne metode EN 12380:2002
in ocena skladnosti

Vgrajeni gasilni sistemi – Sistemi s praškom – 1. del: Zahteve
in prekusne metode za sestavne dele

SIST EN 12259-5:2002

SIST EN 12271:2007

SIST EN 12273:2009

SIST EN 12285-2:2005

SIST EN 12326-1:2004

SIST EN 12337-2:2005

SIST EN 12352:2006

SIST EN 12368:2006

SIST EN 12380:2003

SIST EN 12416-1:2001

EN 12416-2:2001

Dimniki – Sestavni deli – Betonski elementi (nosilnega) plašča
dimnika

SIST EN 12416-2:2001

SIST EN 12446:2003

12

EN 12446:2003

EN 12416-1:2001/ A1:2004

Vgrajeni gasilni sistemi – Sistemi s praškom – 2. del:
Projektiranje, izvedba in vzdrževanje

SIST EN 12416-1:2001/ A1:2004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2+

1

1

1

4

1

1

1,3,4

3,4

1,3,4

2+

2+

1

1

1

1

1

1. 2. 2004

1. 4. 2002

1. 6. 2005

1. 1. 2002

1. 10. 2003

1. 2. 2007

1. 2. 2007

1. 9. 2005

1. 5. 2005

1. 1. 2006

1. 1. 2009

1. 1. 2008

1. 7. 2003

1. 1. 2002

1. 1. 2002

1. 9. 2006

1. 1. 2002

1. 1. 2002

1. 6. 2005

1. 9. 2006

1. 1. 2002

1. 2. 2005

1. 4. 2004

1. 6. 2005

1. 4. 2004

1. 10. 2004

1. 2. 2008

1. 2. 2008

1. 9. 2006

1. 5. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2011

1. 1. 2011

1. 9. 2005

1. 4. 2004

1. 4. 2004

1. 8. 2007

1. 8. 2007

1. 8. 2007

1. 6. 2005

1. 8. 2007

1. 8. 2007

1. 8. 2007
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EN 12416-1:2001

EN 12368:2006

EN 12352:2006

EN 12337-2:2004

EN 12326-1:2004

EN 12285-2:2005

EN 12273:2008

EN 12271:2006

EN 12259-4:2000/ A1:2001

EN 12259-4:2000

SIST EN 12259-4:2001

SIST EN 12259-4:2001/ A1:2001

EN 12259-3:2000/ A2:2005

Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerjev
in sistemov s pršečo vodo – 4. del: Naprave za alarmiranje
z vodnim pogonom

EN 12259-3:2000/ A1:2001

EN 12259-3:2000

SIST EN 12259-3:2001

1

1

1. 1. 2002

Št.

SIST EN 12259-3:2001/A2:2006

EN 12259-2:1999/ AC:2002

SIST EN 12259-2:2000/ AC:2002

-

13956 /

SIST EN 12259-3:2001/ A1:2001

EN 12259-2:1999/ A2:2005

Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerskih
sistemov in sistemov s pršečo vodo – 3. del: Suhi alarmni ventili

EN 12259-2:1999/ A1:2001

EN 12259-2:1999

SIST EN 12259-2:2000/ A2:2006

Vgrajene naprave za gašenje – Sestavni deli sprinklerskih
sistemov in sistemov s pršečo vodo – 2. del: Mokri alarmni
ventili

SIST EN 12259-2:2000/ A1:2001

SIST EN 12259-2:2000

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 12566-3:2005+A1:2009

Male čistilne naprave do 50 PE – 4. del: Montažne greznice
s čistilno napravo

Agregati za beton

Zasloni proti bleščanju – 1. del: Obnašanje in lastnosti

SIST EN 12566-4:2008

SIST EN 12620:2002+A1:2008

SIST EN 12676-1:2002

Sanitarna oprema – Zahteve za masažne kadi

Montažni betonski izdelki – Piloti za temeljenje

SIST EN 12764:2005+A1:2008

SIST EN 12794:2005+A1:2007

EN 12815:2001/ A1:2004/
AC:2007
EN 12839:2001

Betonski izdelki – Elementi za ograje

Montažni betonski izdelki – Stebri in drogovi

Mavčni bloki – Definicije, zahteve in preskusne metode

Lepila na osnovi mavca za bloke iz mavca – Definicije, zahteve
in metode preskušanja

SIST EN 12815:2003/ A1:2005/
AC:2008

SIST EN 12839:2002

SIST EN 12843:2004

SIST EN 12859:2008

SIST EN 12860:2002

3,4

3,4

2+

4

3

3

3

3

1. 4. 2002

1. 1. 2009

1. 9. 2005

1. 3. 2002

1. 1. 2008

1. 1. 2007

1. 7. 2005

1. 7. 2005

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 7. 2005

1. 7. 2005

1. 8. 2009

1. 2. 2008

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 2. 2004

1. 2. 2004

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 11. 2009

1. 12. 2004

1. 12. 2004

1. 1. 2006

1. 7. 2007

1. 1. 2006

1. 4. 2003

1. 1. 2010

1. 9. 2007

1. 3. 2003

1. 1. 2008

1. 1. 2007

1. 7. 2007

1. 7. 2007

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 7. 2007

1. 7. 2007

1. 8. 2009

1. 2. 2009

1. 1. 2010

1. 1. 2010

1. 2. 2006

1. 2. 2006

1. 1. 2010

1. 1. 2010

1. 11. 2010

1. 12. 2005

1. 12. 2005

1. 1. 2007

1. 7. 2008

1. 1. 2007

Stran
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-

EN 12859:2001

-

-

-

3

3

3

3

2+

2+

4

2+

3

2+,4

3

3

3

1,3,4

1,3,4

1,3,4
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EN 12860:2001

EN 12859:2008

EN 12843:2004

EN 12815:2001/ AC:2006

SIST EN 12815:2003/ AC:2006

EN 12815:2001

SIST EN 12815:2003

EN 12815:2001/ A1:2004

EN 12809:2001/ A1:2004/
AC:2007

SIST EN 12809:2003/ A1:2005/
AC:2008

Štedilniki na trdna goriva – Zahteve in preskusne metode

EN 12809:2001/ AC:2006

-

EN 12794:2005

EN 12764:2004

-

-

EN 12620:2002

-

EN 12566-3:2005

-

-

Št.

SIST EN 12815:2003/ A1:2005

EN 12809:2001/ A1:2004

SIST EN 12809:2003/ AC:2006

Ogrevalni kotli na trdna goriva – Nazivna toplotna moč do 50 kW EN 12809:2001
– Zahteve in preskusne metode

EN 12794:2005+A1:2007/
AC:2008

EN 12794:2005+A1:2007

SIST EN 12809:2003/ A1:2005

SIST EN 12809:2003

AC:2009

SIST EN 12794:2005+A1:2007/

EN 12737:2004
+A1:2007

SIST EN 12737:2004
+A1:2008
EN 12764:2004+A1:2008

EN 12676-1:2000/ A1:2003

Montažni betonski izdelki – Hlevske gredice

SIST EN 12676-1:2000/ A1:2004

EN 12676-1:2000

EN 12620:2002+A1:2008

EN 12566-4:2007

EN 12566-1:2000/ A1:2003

Male čistilne naprave do 50 PE – 3. del: Predizdelane in/ali
na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za
gospodinjske odplake

SIST EN 12566-3:2005+A1:2009

EN 12566-1:2000

SIST EN 12566-1:2000

SIST EN 12566-1:2000/ A1:2004

EN 12467:2004/ A2:2006

Male čistilne naprave do 50 PE – 1. del: Predizdelane greznice

EN 12467:2004/ A1:2005

EN 12467:2004

SIST EN 12467:2005/ A2:2006

Vlaknato-cementne ravne plošče – Specifikacija za izdelek
in preskusne metode

SIST EN 12467:2005/ A1:2006

SIST EN 12467:2005

Uradni list Republike Slovenije
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EN 12899-1:2007

Stalna vertikalna cestna signalizacija – 2. del: Signalizacija
z notranjo osvetlitvijo (TTB)

Stalna vertikalna cestna signalizacija – 3. del: Smerniki in
svetlobno odbojna telesa

Montažna oprema za prekrivanje streh – Pritrjene strešne lestve EN 12951:2004
– Specifikacija za izdelek in preskusne metode

Pokončni cestni znaki – Prometni znaki s spremenljivim
sporočilom – 1. del: Standard za proizvod

Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno borosilikatno varnostno
steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste,
letališča in druge prometne površine

SIST EN 12899-2:2008

SIST EN 12899-3:2008

SIST EN 12951:2005

SIST EN 12966-1:2005

SIST EN 13024-2:2005

SIST EN 13043:2002

Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi
in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih
mešanicah

Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 1. del:
Zahteve za odpornost proti požaru saj in preskusne metode

Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 2. del:
Zahteve in preskusne metode za delovanje v vlažnih razmerah

Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 3. del:
Zahteve in preskusne metode za dimnike z zračnimi kanali

Dimniki – Keramični zunanji plašči za sistemske dimnike –
Zahteve in preskusne metode

Prostostoječi dimniki – 5. del: Material za notranje zidane cevi –
Specifikacije za proizvod

SIST EN 13055-2:2004

SIST EN 13063-1:2006+A1:2007

SIST EN 13063-2:2005+A1:2007

SIST EN 13063-3:2007

SIST EN 13069:2006

SIST EN 13084-5:2005

14

EN 13101:2002

SIST EN 13101:2003

Stopnice v podzemne jaške – Zahteve, oznake, preskušanje
in ocena skladnosti

EN 13084-5:2005/AC:2009

EN 13084-7:2005

SIST EN 13084-7:2006

SIST EN 13084-7:2006/AC:2009

EN 13084-5:2005/ AC:2006

SIST EN 13084-5:2005/AC:2007

EN 13084-5:2005

EN 13069:2005

EN 13063-3:2007

EN 13063-2:2005+A1:2007

EN 13063-1:2005+A1:2007

-

-

-

-

EN 13063-2:2005

EN 13063-1:2005

-

-

-

-

-

4

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

1,3,4

1

3

1. 8. 2003

1. 8. 2009

1. 8. 2006

1. 1. 2007

1. 4. 2006

1. 5. 2006

1. 5. 2008

1. 5. 2008

1. 5. 2008

1. 5. 2005

1. 3. 2003

1. 6. 2006

1. 7. 2003

1. 9. 2005

1. 2. 2006

1. 9. 2005

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2007

1. 3. 2006

1. 8. 2004

1. 8. 2009

1. 8. 2007

1. 1. 2007

1. 4. 2007

1. 5. 2007

1. 5. 2009

1. 5. 2009

1. 5. 2009

1. 5. 2006

1. 6. 2004

1. 6. 2006

1. 6. 2004

1. 9. 2006

1. 2. 2007

1. 9. 2006

1. 1. 2013

1. 1. 2013

1. 1. 2013

1. 1. 2007

1. 3. 2007

103 / 14. 12. 2009

Prostostoječi dimniki – 7. del: Specifikacije proizvoda za
cilindrične jeklene proizvode, ki se uporabljajo za enojne zidne
jeklene dimnike in jeklene cevi

EN 13055-1:2002

Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto
in injekcijsko malto

SIST EN 13055-1:2002
EN 13055-2:2004

EN 13043:2002/ AC:2004

SIST EN 13043:2002/ AC:2004

EN 13043:2002

EN 13024-2:2004

EN 12966-1:2005

-

1

1

1

2+

2+

Št.

-

-

-

-

13958 /

EN 12899-3:2007

EN 12899-2:2007

EN 12878:2005/ AC:2006

Stalna vertikalna cestna signalizacija – 1. del: Stalni prometni
znaki

EN 12878:2005

SIST EN 12899-1:2008

Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa
in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja

SIST EN 12878:2005/ AC:2006

SIST EN 12878:2005

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EN 13139:2002

Sistemi za kontrolo tesnosti – 1. del: Splošna načela

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne
volne (MW) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi
iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz
ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde
poliuretanske pene (PUR) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne
pene (PF) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega
stekla (CG) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne EN 13168:2008
(WW) – Specifikacija

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi
iz ekspandiranega perlita (EPB) – Specifikacije

SIST EN 13160-1:2003

SIST EN 13162:2009

SIST EN 13163:2009

SIST EN 13164:2009

SIST EN 13165:2009

SIST EN 13166:2009

SIST EN 13167:2009

SIST EN 13168:2009

SIST EN 13169:2009

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 3. 2004

1. 3. 2003

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 1. 2009

1. 3. 2007

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 9. 2010

1. 3. 2005

1. 6. 2004

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 3. 2008

Stran
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EN 13169:2001

EN 13168:2001

EN 13167:2001

EN 13166:2001

EN 13165:2001

1,3,4

1,3,4

1,3,4

3,4

2+,4

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

2+,1

103 / 14. 12. 2009 /

EN 13169:2008

EN 13167:2008

EN 13166:2008

EN 13165:2008

EN 13164:2001

EN 13163:2001

EN 13162:2001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Št.

EN 13164:2008

EN 13163:2008

EN 13162:2008

EN 13160-1:2003

EN 13108-7:2006/AC:2008

Agregati za malte

SIST EN 13139:2002

EN 13108-7:2006

SIST EN 13108-7:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
7. del: Drenažni asfalt

SIST EN 13108-7:2006

EN 13108-6:2006

SIST EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
6. del: Liti asfa

SIST EN 13108-6:2006

EN 13108-5:2006

SIST EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
5. del: Drobir z bitumenskim mastiksom

SIST EN 13108-5:2006

EN 13108-4:2006

SIST EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
4. del: Vroče valjani asfalt

SIST EN 13108-4:2006

EN 13108-3:2006

SIST EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
3. del: Zelo mehak asfalt

SIST EN 13108-3:2006

EN 13108-2:2006

SIST EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-1:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
2. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti

EN 13108-1:2006

SIST EN 13108-2:2006

Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –
1. del: Bitumenski beton

SIST EN 13108-1:2006/AC:2008

SIST EN 13108-1:2006

Uradni list Republike Slovenije

13959

EN 13225:2004

EN 13224:2004+A1:2007

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se EN 13249:2000
zahtevajo pri gradnji cest in drugih prometnih površin (izključene
so železnice in vključene asfaltne površine)

SIST EN 13249:2001
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EN 13252:2000/ A1:2005

EN 13252:2000

SIST EN 13252:2001/ A1:2005

EN 13251:2000/ A1:2005

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se
zahtevajo pri drenažnih sistemih

SIST EN 13252:2001

EN 13251:2000

SIST EN 13251:2001/ A1:2005

EN 13250:2000/ A1:2005

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se
zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah

SIST EN 13251:2001

EN 13250:2000

SIST EN 13250:2001

-

-

-

-

EN 13242:2002

-

-

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

1,3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2+

2+

1,3,4

1,3,4

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 11. 2005

1. 10. 2001

1. 1. 2009

1. 5. 2004

1. 1. 2008

1. 1. 2007

1. 7. 2005

1. 7. 2005

1. 1. 2008

1. 7. 2007

1. 7. 2005

1. 6. 2006

1. 7. 2005

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 3. 2008

1. 9. 2009

1. 9. 2009

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 11. 2006

1. 10. 2002

1. 1. 2010

1. 5. 2005

1. 1. 2008

1. 1. 2007

1. 7. 2007

1. 7. 2007

1. 1. 2008

1. 7. 2007

1. 7. 2007

1. 6. 2007

1. 7. 2007

1. 1. 2008

1. 9. 2007

1. 3. 2009

1. 9. 2010

1. 9. 2010

103 / 14. 12. 2009

SIST EN 13250:2001/ A1:2005

EN 13249:2000/ A1:2005

SIST EN 13249:2001/ A1:2005

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se
zahtevajo pri gradnji železnice

Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za
uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest

SIST EN 13242:2003+A1:2008

EN 13242:2002+A1:2007

Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata –
EN 13241-1:2003
Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti
požarne odpornosti in dimotesnosti

EN 13240:2001/ A2:2004/
AC:2007

SIST EN 13240:2003/ A2:2005/
AC:2008

SIST EN 13241-1:2003

EN 13240:2001/ AC:2006

EN 13240:2001

SIST EN 13240:2003
EN 13240:2001/ A2:2004

EN 13229:2001
/A2:2004/AC:2007

SIST EN 13229:2003/ A2:2005/
AC:2008

SIST EN 13240:2003/ AC:2006

EN 13229:2001/ AC:2006

SIST EN 13229:2003/ AC:2006

SIST EN 13240:2003/ A2:2005

EN 13229:2001/ A2:2004

SIST EN 13229:2003/ A2:2005

Grelniki prostorov na trdna goriva – Zahteve in preskusne
metode

EN 13229:2001/ A1:2003

-

-

EN 13224:2004

EN 13171:2001

EN 13170:2001

Št.

SIST EN 13229:2003/ A1:2004

EN 13229:2001

Odprti kamini in kaminski vložki na trdna goriva – Zahteve
in preskusne metode

Montažni betonski izdelki – Linijski konstrukcijski elementi

SIST EN 13225:2004

SIST EN 13229:2003

Montažni betonski izdelki – Rebraste etažne plošče

SIST EN 13224:2004+A1:2007

EN 13171:2008

EN 13225:2004/AC:2006

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesnih
vlaken (WF) – Specifikacija

SIST EN 13171:2009

EN 13170:2008

13960 /

SIST EN 13225:2004/AC:2007

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi
iz ekspandirane plute (ICB) – Specifikacija

SIST EN 13170:2009

Stran
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EN 13257:2000/ AC:2003
EN 13263-1:2005+A1:2009

Mikro silika za beton – 1. del: Definicije, zahteve in merila
skladnosti

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se
zahtevajo pri obvladovanju tekočih odpadkov

SIST EN 13263-1:2005+A1:2009

SIST EN 13265:2001

EN 13279-1:2008

Mavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije
in zahteve

Kuhinjska korita – Funkcionalne zahteve in preskusne metode

Plastomerne stabilne posode za nadzemno skladiščenje
kurilnega olja, kerozina in dizelskih pogonskih goriv – Posode
iz pihanega polietilena, rotacijsko oblikovanega polietilena
in iz poliamida 6, proizvedenega z anionsko polimerizacijo –
Zahteve in preskusne metode

Geosintetične ovire – Zahtevane karakteristike pri gradnji
rezervoarjev in nasipov

SIST EN 13279-1:2008

SIST EN 13310:2003

SIST EN 13341:2005

SIST EN 13361:2004

EN 13362:2005

SIST EN 13362:2005

-

-

-

2+,4

2+

2+

3

4

3,4

1. 2. 2006

1. 6. 2007

1. 9. 2005

1. 1. 2006

1. 2. 2004

1. 10. 2009

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 1. 2010

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 6. 2006

1. 10. 2001

1. 2. 2007

1. 6. 2008

1. 9. 2006

1. 1. 2009

1. 2. 2006

1. 10. 2010

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 1. 2011

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2006

1. 6. 2007

1. 10. 2002

1. 6. 2007

1. 10. 2002

Stran
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EN 13361:2004/ A1:2006

SIST EN 13361:2004/ A1:2007

EN 13361:2004

EN 13341:2005

-

EN 13279-1:2005

2+,4

2+,4

2+,4

1+

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

2+,4

103 / 14. 12. 2009 /

Geosintetične ovire – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji
kanalov

EN 13265:2000/ AC:2003

SIST EN 13265:2001/ AC:2004

-

EN 13263-1:2005

-

-

-

-

-

Št.

EN 13310:2003

EN 13265:2000/ A1:2005

SIST EN 13265:2001/ A1:2005

EN 13265:2000

EN 13257:2000/ A1:2005

SIST EN 13257:2001/ AC:2003

EN 13257:2000

SIST EN 13257:2001

SIST EN 13257:2001/ A1:2005

EN 13256:2000/ AC:2003

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se
zahtevajo pri odstranitvi trdnih odpadkov

EN 13256:2000/ A1:2005

SIST EN 13256:2001/ AC:2003

EN 13256:2000

SIST EN 13256:2001

SIST EN 13256:2001/ A1:2005

EN 13255:2000/ AC:2003

SIST EN 13255:2001/ AC:2003

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se
zahtevajo pri gradnji tunelov in podzemeljskih delov

EN 13255:2000/ A1:2005

EN 13255:2000

SIST EN 13255:2001

SIST EN 13255:2001/ A1:2005

EN 13254:2000/ AC:2003

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se
zahtevajo pri gradnji kanalov

EN 13254:2000/ A1:2005

SIST EN 13254:2001/ AC:2003

EN 13254:2000

SIST EN 13254:2001/ A1:2005

EN 13253:2000/ A1:2005

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se
zahtevajo pri gradnji zbiralnikov in jezov

EN 13253:2000

SIST EN 13254:2001

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se
zahtevajo pri nadzoru erozije (zaščita obale, zaščita z nasipom)

SIST EN 13253:2001/ A1:2005

SIST EN 13253:2001

Uradni list Republike Slovenije

13961

Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard
za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih
materialov

Geosintetične zapore – Zahtevane lastnosti pri uporabi za
zaščito pred tekočinami pri gradnji predorov in pri podzemnih
gradnjah

SIST EN 13479:2005

SIST EN 13491:2005

EN 13493:2005

Dimniki – Zahteve in preskusne metode za keramične zaključke
dimničnih tuljav

Zunanja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

Naprave za preprečevanje poplav v stavbah – 1. del: Zahteve

Vgrajene naprave za gašenje – Gašenje s peno – 1. del:
Zahteve in preskusne metode za sestavne dele

Naprave za preprečitev prepolnitve za stabilne rezervoarje
za tekoča goriva

SIST EN 13502:2003

SIST EN 13561:2004+A1:2009

SIST EN 13564-1:2002

SIST EN 13565-1:2004

SIST EN 13616:2004

Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode –
2. del: Zunanji omet

Polkna – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo

Montažni betonski izdelki – Specialni strešni elementi

Hidroizolacijski trakovi – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje
streh – Definicije in lastnosti

SIST EN 13658-2:2005

SIST EN 13659:2004+A1:2009

SIST EN 13693:2004

SIST EN 13707:2005

EN 13747:2005+A1:2008

SIST EN 13747:2005+A1:2009
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EN 13707:2004/A1:2006

EN 13707:2004

EN 13693:2004

EN 13659:2004+A1:2008

SIST EN 13707:2005/A1:2007

Montažni betonski izdelki – Etažne plošče za etažne sisteme

EN 13658-1:2005
EN 13658-2:2005

EN 13616:2004/ AC:2006

Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode –
1. del: Notranji omet

SIST EN 13658-1:2005

EN 13747:2005

-

-

EN 13659:2004

-

-

-

-

-

EN 13561:2004

-

-

-

-

2+

1,2+

1,2+

2+

4

3,4

3,4

3,4

3,4

1

4

4

4

2+,4

2+

2+

2+

2+

2+

1,3,4

2+,4

1. 8. 2009

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 6. 2005

1. 8. 2009

1. 3. 2006

1. 3. 2006

1. 6. 2006

1. 5. 2005

1. 12. 2004

1. 5. 2003

1. 8. 2009

1. 8. 2003

1. 3. 2006

1. 6. 2007

1. 9. 2005

1. 6. 2007

1. 9. 2005

1. 10. 2005

1. 7. 2005

1. 1. 2007

1. 10. 2003

1.1.2008

1. 3. 2003

1. 8. 2010

1. 1. 2009

1. 9. 2006

1. 6. 2007

1. 8. 2010

1. 3. 2007

1. 3. 2007

1. 6. 2006

1. 5. 2006

1. 3. 2008

1. 5. 2004

1. 8. 2010

1. 8. 2004

1. 3. 2007

1. 6. 2008

1. 9. 2006

1. 6. 2008

1. 9. 2006

1. 10. 2006

1. 7. 2006

1. 1. 2007

1. 6. 2004

1.1.2009

1. 6. 2004

103 / 14. 12. 2009

SIST EN 13616:2004/ AC:2006

EN 13616:2004

EN 13565-1:2003

EN 13564-1:2002

EN 13561:2004+A1:2008

EN 13502:2002

EN 13492:2004/ A1:2006

Geosintetične ovire – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji
začasnih shramb za trdne odpadke in odlagališč

SIST EN 13493:2005

EN 13492:2004

SIST EN 13492:2005

SIST EN 13492:2005/ A1:2007

EN 13491:2004/ A1:2006

SIST EN 13491:2005/ A1:2007

EN 13491:2004

-

-

2+,4

4

2+, 4

Št.

Geosintetične zapore – Zahtevane lastnosti za uporabo pri
konstrukciji odlagališč za tekoče odpadke, prenosnih postaj
in drugih zabojnikov

EN 13454-1:2004

-

-

13962 /

EN 13479:2004

EN 13450:2002/ AC:2004

EN 13450:2002

EN 13407:2006

Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice
za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata – 1. del: Definicije in
zahteve

Agregati za grede železniških prog

SIST EN 13450:2003

SIST EN 13454-1:2004

Zidni pisoarji – Funkcionalne zahteve in preskusne metode

SIST EN 13407:2007

EN 13383-1:2002

SIST EN 13450:2003/ AC:2004

Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih
– 1. del: Specifikacija

SIST EN 13383-1:2002

Stran
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EN 13748-1:2004

Estrihi – Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve

Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in
preskusne metode

Obešene fasade – Standard za proizvod

Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij –
1. del: Podložne folije za strehe

Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij –
2. del: Podložne folije za stene

Betonska vozišča – 3. del: Specifikacije za moznike, ki se
uporabljajo pri betonskih voziščih

Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom –
Definicije, zahteve in preskusne metode

Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov EN 13950:2005
– Definicije, zahteve in preskusne metode

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi
za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti

SIST EN 13813:2003

SIST EN 13815:2006

SIST EN 13830:2003

SIST EN 13859-1:2005+A1:2009

SIST EN 13859-2:2005+A1:2009

SIST EN 13877-3:2005

SIST EN 13915:2007

SIST EN 13950:2006

SIST EN 13956:2005

-

-

-

2+

1,3

1,3

1,2+

1,2+

1,2+

1,2+

1,3,4

1,3,4

3,4

3,4

1,2+

1,2+

3,4

3,4

4

1,3

1,3

1,3

1,3,4

1,3,4

4

4

4

4

1. 3. 2006

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 1. 2008

1. 10. 2005

1. 1. 2008

1. 1. 2005

1. 1. 2007

1. 3. 2006

1. 1. 2007

1. 7. 2006

1. 9. 2006

1.6.2008

1. 9. 2005

1. 8. 2009

1. 8. 2009

1. 12. 2004

1. 6. 2007

1. 8. 2003

1. 4. 2005

1. 6. 2005

1. 4. 2006

1. 6. 2005

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 9. 2006

1.1.2009

1. 9. 2006

1. 1. 2009

1. 10. 2006

1. 1. 2009

1. 7. 2007

1. 1. 2007

1. 3. 2007

1. 1. 2007

1. 7. 2007

1. 9. 2007

1.6.2009

1. 9. 2006

1. 8. 2010

1. 8. 2010

1. 12. 2005

1. 6. 2008

1. 8. 2004

1. 4. 2006

1. 6. 2005

1. 10. 2006

1. 10. 2006

103 / 14. 12. 2009 /
Stran

19

EN 13978-1:2005

SIST EN 13978-1:2005

Montažni betonski izdelki – Montažne betonske garaže –
1. del: Zahteve za armirane monolitne garaže ali garaže,
sestavljene iz posameznih delov sobnih mer

EN 13970:2004/ A1:2006

SIST EN 13970:2005/ A1:2007

EN 13970:2004

SIST EN 13970:2005

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo
gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti

EN 13969:2004/ A1:2006

SIST EN 13969:2005/ A1:2007

EN 13969:2004

SIST EN 13969:2005

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje –
Definicije in lastnosti

EN 13967:2004/ A1:2006

-

-

-

-

-

-

EN 13859-2:2004

EN 13859-1:2005

-

-

-

-

-

Št.

SIST EN 13967:2005/ A1:2007

EN 13967:2004

SIST EN 13967:2005

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi
za temelje – Definicije in lastnosti

EN 13964:2004/ A1:2006

EN 13964:2004

Viseči stropi – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 13964:2004

SIST EN 13964:2004/ A1:2007

EN 13963:2005/ AC:2006

EN 13963:2005

SIST EN 13963:2005

SIST EN 13963:2005/ AC:2006

EN 13956:2005/ AC:2006

EN 13956:2005

EN 13915:2007

EN 13877-3:2004

EN 13859-2:2004+A1:2008

EN 13859-1:2005+A1:2008

EN 13830:2003

EN 13815:2006

SIST EN 13956:2005/ AC:2006

Tesnilni materiali za mavčne plošče – Definicije, zahteve
in preskusne metode

EN 13748-2:2004

SIST EN 13748-2:2004
EN 13813:2002

EN 13748-1:2004/AC:2005

Teraco plošče – 2. del: Teraco plošče za zunanjo rabo

SIST EN 13748-1:2004/ AC:2005

EN 13748-1:2004/ A1:2005

Teraco plošče – 1. del. Teraco plošče za notranjo rabo

SIST EN 13748-1:2004/ A1:2005

SIST EN 13748-1:2004
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Veziva za magnezitne estrihe – Kaustični magnezit in
magnezijev klorid – 1. del. Definicije in zahteve

Stropne sevalne plošče za vodo pri temperaturi pod 120 °C –
1. del: Tehnične specifikacije in zahteve

Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge –
Bistvene značilnosti

SIST EN 14016-1:2004

SIST EN 14037-1:2004

SIST EN 14041:2005

EN 14080:2005

Lesene konstrukcije – Razvrščanje konstrukcijskega lesa
s fazonskimi kosi po trdnosti – 1. del: Splošne zahteve

Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljoalkalijskega
silikatnega stekla –
2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevegakalcijevega-silikatnega varnostnega stekla – 2. del:
Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

Združene polnilne in tesnilne mase –
1. del: Specifikacije za toplo nanosljive tesnilne mase

Tesnilne in zalivne mase –
2. del: Specifikacije za hladne zalivne mase

Polnilne in tesnilne mase za stike – 3. del: Specifikacije za
elastomerne tesnilne profile

Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne
metode

Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije,
zahteve in preskusne metode

SIST EN 14081-1:2006

SIST EN 14178-2:2005

SIST EN 14179-2:2005

SIST EN 14188-1:2005

SIST EN 14188-2:2005

SIST EN 14188-3:2006

SIST EN 14190:2005

SIST EN 14195:2005

EN 14209:2005

Cement – Sestava, zahteve in merila skladnosti za posebne
cemente z zelo nizko toploto hidratacije

SIST EN 14209:2006

SIST EN 14216:2004

20

EN 14216:2004

EN 14195:2005/ AC:2006

Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve in
preskusne metode

SIST EN 14195:2005/ AC:2006

EN 14195:2005

EN 14190:2005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3

1+

3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

4

4

4

1,3,4

1,3,4

2+

1

1,3

1,3

1,3,4

1,3,4

3

3,4

1,2+,3,4

1. 2. 2005

1. 9. 2006

1. 1. 2007

1. 1. 2006

1. 4. 2006

1. 11. 2006

1. 10. 2005

1. 7. 2005

1. 3. 2006

1. 9. 2005

1. 9. 2006

1. 4. 2006

1.1.2008

1. 6. 2005

1. 1. 2007

1. 1. 2006

1. 2. 2004

1. 12. 2004

1. 6. 2005

1. 1. 2008

1. 9. 2005

1. 2. 2006

1. 9. 2007

1. 1. 2007

1. 1. 2007

1. 4. 2007

1. 11. 2007

1. 1. 2007

1. 1. 2007

1. 3. 2007

1. 9. 2006

1. 9. 2009

1. 4. 2010

1.1.2008

1. 6. 2006

1. 1. 2007

1. 1. 2007

1. 2. 2005

1. 12. 2005

1. 6. 2006

1. 1. 2009

1. 9. 2006

103 / 14. 12. 2009

EN 14188-3:2006

EN 14188-2:2004

EN 14188-1:2004

EN 14179-2:2005

EN 14178-2:2004

EN 14081-1:2005

EN 14063-1:2004/ AC:2006

Lesene konstrukcije – Lepljeni lamelirani les – Zahteve

SIST EN 14080:2005

EN 14063-1:2004

SIST EN 14063-1:2005

SIST EN 14063-1:2005/ AC:2007

EN 14041:2004/ AC:2006

SIST EN 14041:2005/ AC:2007

EN 14041:2004

EN 14037-1:2003

-

EN 13986:2002

1,3

Št.

Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz
ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA),
oblikovani na mestu vgradnje – 1. del: Specifikacija za vezane
in razsute proizvode pred vgradnjo

EN 13986:2004

-

13964 /

EN 14016-1:2004

EN 13984:2004/A1:2006

Lesne plošče za uporabo v gradbeništvu – Lastnosti,
ocenjevanje skladnosti in označevanje

EN 13984:2004

SIST EN 13986:2005

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki
kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in
lastnosti

SIST EN 13984:2005/A1:2007

SIST EN 13984:2005

Stran
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EN 14250:2004

Sanitarna oprema – Skupinska umivalna korita

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz
ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje –
1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred
vgradnjo

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz
razplastenega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje –
1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred
vgradnjo

Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljoalkalijsko silikatno
varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za izdelek

Podzemni hidranti

Lesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in
označevanje

Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti –
EN 14351-1:2006
1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti
in dimnotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken
proti požaru z zunanje strani

Pomožni in dodatni kovinski profili za mavčne plošče –
Definicije, zahteve in preskusne metode

Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – EN 14374:2004
Zahteve

Nadzemni hidranti

Protihrupne ovire za cestni promet – Specifikacije

SIST EN 14296:2005

SIST EN 14316-1:2005

SIST EN 14317-1:2005

SIST EN 14321-2:2006

SIST EN 14339:2005

SIST EN 14342:2005+A1:2008

SIST EN 14351-1:2006

SIST EN 14353:2008

SIST EN 14374:2005

SIST EN 14384:2005

SIST EN 14388:2005

Visokotrdnostne vijačne zveze za prednapetje – 1. del: Splošne
zahteve

Keramične ploščice – Definicije, razvrstitev, lastnosti in
označevanje

Zasloni za prhanje – Funkcionalne zahteve in preskusne
metode

Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno
steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 14399-1:2005

SIST EN 14411:2007

SIST EN 14428:2005+A1:2008

SIST EN 14449:2005
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-

EN 14428:2004

EN 14411:2003

1,3,4

1,3,4

4

3,4

2+

4

3

1. 6. 2006

1. 3. 2006

1. 1. 2009

1. 1.2008

1. 1. 2006

1. 12. 2004

1. 1. 2009

1. 5. 2006

1. 5. 2006

1. 9. 2005

1. 1. 2009

1. 2. 2007

1. 3. 2009

1. 5. 2006

1. 6. 2006

1. 6. 2005

1. 6. 2005

1. 3. 2006

1. 9. 2005

1. 1. 2008

1. 4. 2007

1. 6. 2006

1. 3. 2007

1. 1. 2010

1. 1. 2009

1. 10. 2007

1. 12. 2005

1. 1. 2009

1. 5. 2007

1. 5. 2007

1. 9. 2006

1. 1. 2010

1. 2. 2010

1. 3. 2010

1. 5. 2007

1. 6. 2007

1. 6. 2006

1. 6. 2006

1. 3. 2008

1. 10. 2010

1. 1. 2008

1. 4. 2008

Stran

EN 14449:2005/ AC:2005

EN 14449:2005

EN 14428:2004+A1:2008

EN 14411:2006

-

-

3

1

1

3,4

1,3

3,4

1

1,3,4

3,(4)

3

4

2+

3,4

3,4

103 / 14. 12. 2009 /

SIST EN 14449:2005 /AC:2006

EN 14396:2004

SIST EN 14396:2004

EN 14399-1:2005

EN 14388:2005/AC:2008

Pritrjene lestve za vstopne jaške

SIST EN 14388:2005/AC:2008

-

-

-

-

-

EN 14342:2005

-

-

-

-

-

-

-

Št.

EN 14388:2005

EN 14384:2005

EN 14353:2007

EN 14342:2005+A1:2008

EN 14339:2005

EN 14321-2:2005

EN 14317-1:2004

EN 14316-1:2004

EN 14296:2005

EN 14246:2006/AC:2007

Lesene konstrukcije – Zahteve za proizvodnjo predhodno
izdelanih konstrukcijskih elementov s kovinskimi ježastimi
ploščami

EN 14246:2006

SIST EN 14250:2005

Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in
preskusne metode

SIST EN 14246:2006/AC:2007

SIST EN 14246:2006
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Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim
kovinskim oplaščenjem –Tovarniško izdelani proizvodi –
Specifikacije

SIST EN 14509:2007

Mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavčnih plošč –
Definicije, zahteve in preskusne metode

Lesene konstrukcije – Paličasta vezna sredstva – Zahteve

Naprave za javljanje dima

SIST EN 14566:2008

SIST EN 14592:2009

SIST EN 14604:2005

EN 14680:2006

Sanitarne naprave – Umivalniki - Funkcionalne zahteve
in preskusne metode

Napeti stropovi – Zahteve in preskusne metode

Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje
in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve

Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter
zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve

Rebrasta fleksibilna varnostna kovinska cev za priključitev
gospodinjskih plinskih aparatov

Lepila za plastomerne cevne sisteme za tekočine pod tlakom Specifikacije

Montažni betonski izdelki - Stopnice

Montažni betonski izdelki – Škatlasti nosilci

Vlakna za beton – 1. del: Jeklena vlakna – Definicije,
specifikacije in skladnost

Vlakna za beton – 2. del: Polimerna vlakna – Definicije,
specifikacije in skladnost

SIST EN 14688:2007

SIST EN 14716:2005

SIST EN 14782:2006

SIST EN 14783:2006

SIST EN 14800:2007

SIST EN 14814:2007

SIST EN 14843:2007

SIST EN 14844:2006+A1:2009

SIST EN 14889-1:2006

SIST EN 14889-2:2006

22

EN 14889-2:2006

EN 14889-1:2006

EN 14844:2006+A1:2008

EN 14843:2007

EN 14814:2007

-

-

EN 14844:2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EN 14528:2005

4

1,3

1,3

2+,4

2+

4

3,1

3,4

3,4

1,3,4

4

4

1+

1

1

3

4

2+,3

1. 6. 2007

1. 6. 2007

1. 8. 2009

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 7. 2007

1. 11. 2006

1. 10. 2005

1.1.2008

1.1.2008

1.1.2008

1. 8. 2006

1. 8. 2009

1. 5. 2006

1. 8. 2009

1. 1. 2009

1. 8. 2009

1. 1. 2008

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 9. 2006

1. 6. 2006

1. 6. 2008

1. 6. 2008

1. 8. 2010

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 7. 2008

1. 11. 2007

1. 10. 2006

1.1.2009

1.1.2009

1.1.2008

1. 8. 2007

1. 8. 2009

1. 8. 2008

1. 8. 2010

1. 1. 2010

1. 8. 2010

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 10. 2010

1. 9. 2007

1. 6. 2007

103 / 14. 12. 2009

EN 14800:2007

EN 14783:2006

EN 14782:2006

EN 14716:2004

EN 14688:2006

EN 14647:2005/AC:2006

Lepila za netlačne plastomerne cevne sisteme - Specifikacije

SIST EN 14680:2007

EN 14647:2005

SIST EN 14647:2005/AC:2007

EN 14604:2005/AC:2008

SIST EN 14647:2005

EN 14604:2005

EN 14592:2008

EN 14566:2008

SIST EN 14604:2005/AC:2008

Kalcijev aluminatni cement – Sestava, zahteve in merila
skladnosti

Lesene kostrukcije – Spojniki (konektorji) – Zahteve

SIST EN 14545:2009

EN 14545:2008

EN 14528:2007

Bideji – Funkcionalne zahteve in preskusne metode

SIST EN 14528:2007

1,3,4

1,3,4

3,4

1,2+,3,4

Št.

EN 14509:2006/
AC:2008

-

-

-

13966 /

SIST EN 14509:2007/
AC:2009

EN 14509:2006

Lepila na osnovi mavca za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih EN 14496:2005
panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne
metode

SIST EN 14496:2006

EN 14471:2005

Dimniki – Sistemski dimniki s plastičnimi dimničnimi tuljavami –
Zahteve in preskusne metode

SIST EN 14471:2006

Stran
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EN 14933:2007

Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske
objekte - Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) Specifikacija

Strešne kritine – Zvezni plastični svetlobniki z razmikom ali brez
njega – Klasifikacija, zahteve in preskusne metode

Toge podložne folije za strehe - Definicije in lastnosti

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za tesnjenje –
Definicije in lastnosti

Dimniki - Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike
in od materialov neodvisne kanale za dovod zraka za ogrevalne
naprave v zaprtih prostorih - 1. del: Navpični terminali za odvod
dima in dovod zraka za plinske kotle tipa C6

Dimniki – Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike
in od materialov neodvisne kanale za dovod zraka za ogrevalne
naprave v zaprtih prostorih – 2. del: Kanali za odvod dima in
dovod zraka v zaprtih prostorih

Montažni betonski izdelki - Elementi za temeljenje

Montažni betonski izdelki - Stenski elementi

Vijačni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve - 1. del:
Splošne zahteve

Montažni betonski izdelki - Elementi za mostove

Varnostni plinski ventili za kovinske cevne priključke za
priključitev gospodinjskih plinskih aparatov

Aluminij in aluminijeve zlitine – Gradbeni proizvodi za
konstrukcijska dela – Tehnični pogoji za prevzem in dobavo

Grobozrnata plavžna žlindra za uporabo v betonu, malti in
injekcijski masi - 1. del. Definicije, specifikacije in merila
skladnosti

Naprave na trdna goriva, ki počasi oddajajo toploto - Zahteve
in preskusne metode

SIST EN 14934:2008

SIST EN 14963:2007

SIST EN 14964:2007

SIST EN 14967:2006

SIST EN 14989-1:2007

SIST EN 14989-2:2008

SIST EN 14991:2007

SIST EN 14992:2007

SIST EN 15048-1:2007

SIST EN 15050:2007

SIST EN 15069:2008

SIST EN 15088:2006

SIST EN 15167-1:2006

SIST EN 15250:2007

2+

3

1+

2+

1,3,4

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 10. 2006

1. 1. 2009

1. 2. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2008

1. 1. 2009

1. 1. 2008

1. 3. 2007

1. 1. 2008

1. 8. 2009

1. 7. 2008

1. 7 .2008

1. 1. 2008

1. 6. 2007

1. 2. 2007

1. 2. 2007

1. 1. 2010

1. 1. 2009

1. 10. 2007

1. 1. 2010

1. 2. 2009

1. 10. 2009

1. 5. 2010

1. 1. 2009

1. 1. 2010

1. 1. 2009

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 8. 2012

1. 7. 2009

1. 7. 2009

1. 1. 2008

1. 6. 2008

1. 2. 2008

1. 2. 2008

Stran
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-

-

-

-

-

2+

2+,4

2+

2+

2+

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3

1,3

1,3,4

1,3,4

1,3

103 / 14. 12. 2009 /

EN 15250:2007

EN 15167-1:2006

EN 15088:2005

EN 15069:2008

EN 15050:2007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Št.

EN 15048-1:2007

EN 14992:2007

EN 14991:2007

EN 14989-2:2007

EN 14989-1:2007

EN 14967:2006

EN 14964:2006

EN 14963:2006

EN 14934:2007

EN 14915:2006/AC:2007

EN 14915:2006

Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske
objekte - Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (SPS) Specifikacija

Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa –
Značilnosti,ovrednotenje skladnosti in označevanje

SIST EN 14915:2007

EN 14909:2006

SIST EN 14933:2007

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za
tesnjenje – Definicije in lastnosti

SIST EN 14909:2006

EN 14904:2006

SIST EN 14915:2007/AC:2007

Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za
večnamensko uporabo – Specifikacija

SIST EN 14904:2006

Uradni list Republike Slovenije
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4

4

1,3,4

1,3,4

3,4

3,4

1. 2. 2009

1. 2. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

-

Sanitarne armature - Splošne zahteve za galvanske Ni-Cr prevleke EN 248:2002
EN 1111:1998
EN 1112:2008

Sanitarne armature - Termostatska mešalna armatura (PN 10) Splošne tehnične zahteve

Sanitarne armature - Prhe za sanitarne armature sistemov za
oskrbo z vodo tipa 1 in tipa 2 - Splošne tehnične zahteve

SIST EN 248:2003

SIST EN 1111:1998

SIST EN 1112:2009

24

-

Sanitarne armature - Splošne zahteve za regulatorje pretoka

SIST EN 246:2004

EN 246:2003

EN 200:2008

Sanitarne armature - Enojne pipe in kombinirane pipe za oskrbo
z vodo tipa 1 in tipa 2 - Splošne tehnične zahteve

SIST EN 200:2009

EN 1112:1997

EN 246:1989

EN 200:2004

EN 817:1997

EN 817:2008

Sanitarne armature - Mehansko nastavljiva mešalna armatura (PN
10) - Splošne tehnične zahteve

SIST EN 817:2009

-

EN 816:1996

-

Sanitarne armature - Samozaporne armature PN 10

Beton - 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost –
Pravila za uporabo SIST EN 206-1

-

Oznaka
nadomeščenega
standarda

4

4

4

4

4

4

4

2+

2+

2+

2+

1. 4. 2009

1. 2. 2004

1. 2. 2004

1. 5. 2007

1. 4. 2009

1. 4. 2009

1. 2. 2004

1.2.2004

1.1.2008

1.1.2008

1.1.2003

Možen

1. 4. 2011

1. 6. 2004

1. 6. 2004

1. 9. 2007

1. 4. 2011

1. 4. 2011

1. 6. 2004

1.6.2004

1.7.2008

1.7.2008

1.6.2004

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

1. 2. 2010

1. 2. 2010

1. 1. 2009

1. 1. 2010

1. 1. 2010

1. 1. 2010

103 / 14. 12. 2009

SIST EN 816:1997

(2)

EN 206-1:2000/A2:2005

SIST 1026

EN 206-1:2000/A1:2004

EN 206-1:2000

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 206-1:2003/A2:2005

Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost

Naslov standarda

SIST EN 206-1:2003/A1:2004

SIST EN 206-1:2003

Oznaka standarda

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

Sistem potrjevanja skladnosti iz dodatka ZA harmoniziranega standarda in Pravilnika o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 54/01).

-

-

-

-

Slovenski nacionalni standardi (prva alinea prvega odstavka 7. člena Zakona o gradbenih proizvodih) (3):

(1)

Montažni betonski izdelki – Betonski bloki iz lesnih drobcev –
Lastnosti in obnašanje izdelkov

SIST EN 15498:2008

EN 15498:2008

EN 15435:2008

Montažni betonski izdelki – Normalni in lahki betonski bloki –
Značilnosti in obnašanje izdelkov

EN 15285:2008

SIST EN 15435:2008

Aglomeriran kamen – Modularne ploščice za tla in stopnice
(notranje in zunanje)

SIST EN 15285:2008

EN 15283-2:2008

-

Št.

EN 15285:2008/
AC:2008

Mavčne plošče, ojačene z vlakni – Definicije, zahteve
in preskusne metode – 2. del: Mavčne plošče z vlakni

SIST EN 15283-2:2008

EN 15283-1:2008

13968 /

SIST EN 15285:2008/
AC:2008

Mavčne plošče, ojačene z vlakni –Definicije, zahteve
in preskusne metode – 1. del: Mavčne plošče, ojačene z mrežo
iz vlaken

SIST EN 15283-1:2008

Stran
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(2)

(2)

SIST 1038-6

SIST 1038-7
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EN 545:2007

EN 15015:2007

EN 15014:2007

EN 15012:2007

EN 124:1994

-

-

-

-

-

-

1. 3. 2008
1. 3. 2008
1. 3. 2008

4
4
4

1. 3. 2008
1. 3. 2008
1. 3. 2008

1+ ,3

(3)

1+ ,3

(3)

(3)

1+ ,3

1. 3. 2008

1. 3. 2008
3

1

1.11.2009

1. 3. 2008

4

4

1. 3. 2008

1. 6. 2007

1. 1. 2008

1. 6. 2007

1. 6. 2007

1.11.2009

1. 5. 2007

1. 4. 2009

Možen

1.11.2010

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 1. 2009

1. 7. 2007

1. 4. 2011

Obvezen

Začetek uporabe
standarda

4

2+

2+

2+

2+

2+

4

4

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

Stran

SIST EN 545: 2007

za pešce
Cevni sistemi iz polimernih materialov - Odvodni sistemi v
zgradbah - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev
Cevni sistemi iz polimernih materialov – Podzemni in nadzemni
sistemi za vodo in druge tekočine pod tlakom - Lastnosti cevi,
fitingov in njihovih spojev
Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sistemi za vročo in mrzlo
nepitno vodo - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev
Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne železove litine za vodovod Zahteve in postopki preskušanja

Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah

(Pravila za uporabo SIST EN 13043)

letališca in druge prometne površine - Zahteve

Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EN 1113:1997

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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SIST EN 15015:2008

SIST EN 15014:2008

SIST EN 15012:2008

SIST EN 124:1996

(2)

(2)

SIST 1038-5

EN 13924:2006/AC:2006

EN 13924:2006

EN 13808:2005

EN 12591:2009

EN 1113:2008

Oznaka referenčnega
standarda

Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za bitumne,
EN 14023:2005
modificirane s polimeri
Bitumen in bitumenska veziva – Cestogradbeni bitumni,
modificirani s polimeri – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN
14023
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 1.del: Bitumenski
beton- Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-1
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 5.del: Drobir
z bitumenskim mastiksom - Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN
13108-5
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 6.del: Liti asfalt Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-6
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 7.del: Drenažni
asfalt - Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-7

bitumne
Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za kationske
bitumenske emulzije
Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za trše
cestogradbene bitumne

Bitumen in bitumenska veziva - Specifikacije za cestogradbene

Sanitarne armature - Gibke cevi za sanitarne armature sistemov
za oskrbo z vodo tipa 1 in tipa 2 - Splošne tehnične zahteve
Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi Zahteve

Naslov standarda

Št.

SIST 1043

(2)

(2)

SIST 1038-1

SIST 1035

SIST EN 14023:2005

SIST EN 13924:2006 /AC:2007

SIST EN 13924:2006

SIST EN 13808:2005

SIST EN 12591:2009

SIST 1031

(2)

SIST EN 1113:2009

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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EN 1074-4:2000

103 / 14. 12. 2009
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Proizvodi, ki so v stiku s pitno vodo morajo dodatno ustrezati zahtevam Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS,
št. 52/00, 42/02 in 47/04-ZdZPZ), Pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 38/06, 100/06 in 65/08) in Pravilnika o pitni vodi
(Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Postopek potrjevanja skladnosti je določen v skladu z odločbo Komisije (2002/359/ES) z dne 13. maja 2002 o
postopkih za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov v stiku z vodo namenjeno prehrani ljudi, v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS.

1. 11. 2009

Uporablja se zadnja veljavna izdaja standarda z vsemi veljavnimi dopolnili in popravki, za začetek uporabe nove izdaje velja 6 mesečno prehodno obdobje.

3

1. 11. 2009

1. 3. 2008

1. 3. 2008

(3)

A1:2002

EN 1852-1:1997/

EN 1852-1:1997

3

(3)

1+ ,3

(3)

1+ ,3

Obvezen

(2)

EN 1852-1:2009

EN 1401-1:1998

-

-

1. 3. 2008

(3)

1+ ,3

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 3. 2008

1. 4. 2009

Možen

Začetek uporabe
standarda

1+ ,3

(3)

(3)

1+ ,3

(3)

1+ ,3

3

Sistem
potrjevanja
(1)
skladnosti

Za gradbene proizvode so sistemi potrjevanja skladnosti določeni s Pravilnikom o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 54/01) in
odločbami Komisije o postopku potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov (odločbe so objavljene v Uradnem listu EU in so dosegljive na spletni strani Ministrstva za
gospodarstvo http://www.mg.gov.si/).

v zemljo - Polipropilen (PP) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge
in sistem

kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in

Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in
kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni
EN 1401-1:2009
v zemljo - Nemehčan polivinilklorid (PVC - U) - 1. del: Specifikacije
za cevi, fitinge in sistem

preskusi - 4. del Prezračevalni in odzračevalni ventili

Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni

EN 1074-3:2000

-

-

-

EN 598:1994

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1)

SIST EN 1852-1:2009

SIST EN 1401-1:2009

SIST EN 1074-4:2001

SIST EN 1074-3:2001

Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni
preskusi - 3. del Protipovratni ventili

EN 1074-2:2000

Ventili za oskrbo z vodo - Zahteve za ustreznost in ustrezni
preskusi - 2. del: Zapirni ventili

SIST EN 1074-2:2001
EN 1074-2:2001/A1:2004

EN 1717:2001

Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah
in splošne zahteve za varovala proti onesnaževanju zaradi
povratnega toka

SIST EN 1717:2001

SIST EN 1074-2:2001/A1:2004

EN 12729:2003

EN 598:2007

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi
povratnega toka - Sistemski locevalnik z nadzorovanim obmocjem
znižanega tlaka - Družina B - Tip A

in preskusne metode

Cevi, fitingi in dodatki iz nodularne litine za kanalizacijo - Zahteve

Naslov standarda

13970 /

SIST EN 12729:2003

SIST EN 598:2008

Oznaka standarda

Stran
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Št.

4519.
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Odredba o seznamu standardov, katerih
uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal
z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o tehničnih
zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list
RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s prvim
odstavkom 9. člena Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS,
št. 83/07) izdaja minister za gospodarstvo

ODREDBO
o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami
Pravilnika o varnosti dvigal
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika
o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 83/07).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je določen
v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(razveljavitev)
Z dnem začetka veljavnosti te odredbe preneha veljati
Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni
list RS, št. 83/07), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 14/09.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-160/2002-78
Ljubljana, dne 23. novembra 2009
EVA 2009-2111-0273
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo
Priloge

Stran
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Dopolnilo A2:2005 k standardu
SIST EN 81-1:1999

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 81-1:1999

Popravek AC:2003 k standardu
SIST EN 81-1:1999

SIST EN 81-1:1999/
A2:2005

SIST EN 81-1:1999/
A1:2006

SIST EN 81-1:1999/
AC:2003

EN 81-1:1998/
AC:1999

EN 81-1:1998/
A1:2005

EN 81-1:1998/
A2:2004

EN 81-1:1998

Oznaka referenčnega
standarda

(2. 8. 2006)

–

Opomba 3

–
–

(6. 8. 2005)

–

–

Opomba 3

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

2. 8. 2006

6. 8. 2005

31. 3. 1999

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Varnostna pravila za
konstruiranje in vgradnjo dvigal
(liftov) – 2. del: Hidravlična
dvigala (lifti)

Dopolnilo A2:2005 k standardu
SIST EN 81-2:1999

SIST EN 81-2:1999/
A2:2005

Amendment A2:2004 to
EN 81-2:1998

Safety rules for the construction
and installation of lifts – Part 2:
Hydraulic lifts

EN 81-2:1998/
A2:2004

EN 81-2:1998

6. 8. 2005

31. 3. 1999

Opomba 3

–

(6. 8. 2005)

–

103 / 14. 12. 2009

SIST EN 81-2:1999

Opomba 4: EN 81-28:2003 delno nadomešča klavzulo 14.2.3 standardov EN 81-1 in EN 81-2 glede alarmnih sistemov in standarda EN 81-1 in EN 81-2 bosta ustrezno spremenjena ob
naslednji reviziji.

Corrigendum AC:1999 to
EN 81-1:1998

Amendment A1:2005 to
EN 81-1:1998

Amendment A2:2004 to
EN 81-1:1998

Varnostna pravila za
Safety rules for the construction
konstruiranje in vgradnjo dvigal
and installation of lifts – Part 1:
(liftov) – 1. del: Električna dvigala Electric lifts

SIST EN 81-1:1999

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Naslov standarda

13972 /

Oznaka standarda

katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 83/07)

SEZNAM STANDARDOV,

PRILOGA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Popravek AC:2003 k standardu
SIST EN 81-2:1999

SIST EN 81-2:1999/
AC:2003

Corrigendum AC:1999 to
EN 81-2:1998

Amendment A1:2005 to
EN 81-2:1998

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

EN 81-2:1998/
AC:1999

EN 81-2:1998/
A1:2005

Oznaka referenčnega
standarda

(2. 8. 2006)

–

–

–

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

2. 8. 2006

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Varnostna pravila za
konstruiranje in vgradnjo dvigal
(liftov) – Dvigala za prevoz oseb
in blaga – 28. del: Alarmi v
osebnih in osebno-tovornih
dvigalih

SIST EN 81-28:2004

Safety rules for the construction
and installation of lifts – Lifts for
the transport of persons and
goods – Part 28: Remote alarm
on passenger and goods
passenger lifts

EN 81-28:2003

Safety rules for the construction EN 81-21:2009
and installation of lifts – Lifts for
the transport of persons and
goods – Part 21: New passenger
and goods passenger lifts in
existing building
10. 2. 2004

5. 11. 2009

–

–

–

–

Varnostna pravila za
konstruiranje in vgradnjo dvigal
(liftov) – Pregled in preskusi – 58.
del: Preskus odpornosti vrat proti
požaru

Safety rules for the construction EN 81-58:2003
and installation of lifts –
Examination and tests – Part 58:
Landing doors fire resistance test

1. 2. 2004

–

–

Št.

SIST EN 81-58:2004

Opomba 4: EN 81-28:2003 delno nadomešča klavzulo 14.2.3 standardov EN 81-1 in EN 81-2 glede alarmnih sistemov in standarda EN 81-1 in EN 81-2 bosta ustrezno spremenjena ob
naslednji reviziji.

Varnostna pravila za
konstruiranje in vgradnjo dvigal
(liftov) – Posebna dvigala za
prevoz oseb in blaga – 21. del:
Nova osebna in tovorno-osebna
dvigala v obstoječih stavbah

SIST EN 81-21:2009

Opomba 4: EN 81-28:2003 delno nadomešča klavzulo 14.2.3 standardov EN 81-1 in EN 81-2 glede alarmnih sistemov in standarda EN 81-1 in EN 81-2 bosta ustrezno spremenjena ob
naslednji reviziji.

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 81-2:1999

Naslov standarda

SIST EN 81-2:1999/
A1:2006

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Stran
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Dopolnilo A1:2005 k standardu
SIST EN 81-70:2004

Varnostna pravila za
konstruiranje in vgradnjo dvigal
(liftov) – Posebne izvedbe
osebnih in osebno-tovornih dvigal
– 71. del: Dvigala, odporna proti
vandalizmu

Varnostna pravila za
konstruiranje in vgradnjo dvigal
(liftov) – Posebne aplikacije za
osebna in osebno-tovorna
dvigala – 72. del: Dvigala za
gasilce

Varnostna pravila za
konstruiranje in vgradnjo dvigal
(liftov) – Posebne izvedbe
osebnih in osebno-tovornih dvigal
– 73. del: Obnašanje dvigal v
primeru požara

SIST EN 81-70:2004/
A1:2005

SIST EN 81-71:2005
+A1:2007

SIST EN 81-72:2004

SIST EN 81-73:2005

Oznaka referenčnega
standarda

EN 81-70:2003/
A1:2004

Safety rules for the construction EN 81-73:2005
and installation of lifts – Particular
applications for passenger and
goods passenger lifts – Part 73:
Behaviour of lifts in the event of
fire

Safety rules for the construction EN 81-72:2003
and installation of lifts – Particular
applications for passenger and
goods passenger lifts – Part 72:
Firefighters lifts

Safety rules for the construction EN 81-71:2005
and installation of lifts - Particular +A1:2006
applications to passenger lifts
and goods passenger lifts - Part
71: Vandal resistant lifts

Amendment A1:2004 to
EN 81-70:2003

Safety rules for the construction EN 81-70:2003
and installations of lifts Particular applications for
passenger and good passengers
lifts - Part 70: Accessibility to lifts
for persons including persons
with disability

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

2. 8. 2006

10. 2. 2004

11. 10. 2007

6. 8. 2005

6. 8. 2005

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

–

–

–

(11. 10. 2007)

–

EN 81-71:2005
Opomba 2.1

–

–

–

Opomba 3

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Varnostna pravila za
konstruiranje in vgradnjo dvigal
(liftov) - Posebne izvedbe
osebnih in osebno-tovornih dvigal
- 70. del: Dostopnost dvigal za
osebe, vključno z invalidi

Naslov standarda

13974 /

SIST EN 81-70:2004

Oznaka standarda

Stran
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Jeklene žične vrvi – Varnost –
3. del: Podatki za uporabo in
vzdrževanje

Jeklene žične vrvi – Varnost –
5. del: Pramenaste vrvi za
dvigala (lifte)

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 12385-5:2003

Vzdrževanje dvigal (liftov) in
tekočih stopnic – Pravila za
vzdrževalna navodila

Zaključki jeklenih žičnih vrvi –
Varnost – 7. del: Simetrični
zagozdni spoji

SIST EN 12385-3:2004
+A1:2008

SIST EN 12385-5:2003

SIST EN 12385-5:2003/
AC:2006

SIST EN 13015:2002
+A1:2008

SIST EN 13411-7:2006
+A1:2008

EN 13411-7:2006
+A1:2008

EN 13015:2001
+A1:2008

EN 12385-5:2002/
AC:2005

EN 12385-5:2002

EN 12385-3:2004
+A1:2008

EN 12016:2004
+A1:2008

Oznaka referenčnega
standarda

8. 9. 2009

EN 13411-7:2006
Opomba 2.1

EN 13015:2001
Opomba 2.1

28. 12. 2009

28. 12. 2009

–

–

–
28. 10. 2008

–

28. 12. 2009

–

EN 12385-3:2004
Opomba 2.1

28. 10. 2008

28. 12. 2009

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1

6. 8. 2005

EN 12016:2004
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

28. 10. 2008

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Običajno je datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica (»dow«), ki ga določi evropska organizacija za standardizacijo,
vendar je v nekaterih izjemnih primerih lahko tudi drugače.
Opomba 2.1: Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum (stolpec 7) za nadomeščeni standard
preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 83/07).
Opomba 3:
V primeru dopolnil je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove navedene spremembe.
Nadomeščeni standard (stolpec 6) je zato sestavljen iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez novih
navedenih sprememb. Na določen datum (stolpec 7) za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami
Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 83/07).

Terminations for steel wire ropes
– Safety – Part 7: Symmetric
wedge socket

Maintenance for lifts and
escalators – Rules for
maintenance instructions

Corrigendum AC:2005 to
EN 12385-5:2002

Steel wire ropes – Safety –
Part 5: Stranded ropes for lifts

Steel wire ropes – Safety –
Part 3: Information for use and
maintenance

Electromagnetic compatibility –
Product family standard for lifts,
escalators and moving walks –
Immunity

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Opomba 1:

Elektromagnetna združljivost –
Standard skupine izdelkov za
dvigala, tekoče stopnice in
trakove za osebe (steze) –
Odpornost proti motnjam

Naslov standarda

SIST EN 12016:2005
+A1:2008

Oznaka standarda
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13975

Stran

13976 /
4520.

Št.
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Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec november 2009

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 10/08 –
ZVarDod) objavlja minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec
november 2009
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) in Pravilnika o izračunu
povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 66/08), za mesec november
2009 znaša 1,69% na letni ravni oziroma 0,14% na mesečni
ravni.
Št. 4021-1/2009/33
Ljubljana, dne 4. decembra 2009
EVA 2009-1611-0202
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE
4521.

Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

Številka: Up-282/09-10
Datum: 24. 11. 2009

SKLEP
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba Telekom Slovenije, d. d.,
Ljubljana, ki jo zastopa Stojan Zdolšek, odvetnik v Ljubljani, na
seji 24. novembra 2009

s k l e n i l:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X
Ips 749/2007 z dne 16. 12. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1155/2004 z dne 5. 9. 2007 in z delno odločbo Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence št. 3073‑9/02‑4
z dne 4. 5. 2004 se ne sprejme.

Obrazložitev
A.
1. Na predlog družbe ABM, d. o. o., Ljubljana, je Urad
za varstvo konkurence (v nadaljevanju Urad) začel postopek
po določbah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99 in nasl. – v nadaljevanju ZPomK).
Z delno odločbo je ugotovil, da je pritožnica družba Telekom,
d. d., Ljubljana, zlorabila prevladujoči položaj na trgu govorne
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telefonije s tem, da je neutemeljeno zavračala ponudbo družbe
ABM za poslovno sodelovanje (vključitev njihove zgoščenke
s programom za dostop do interneta v paket ISDN 3000, pri
čemer je bila paketu priložena zgoščenka SIOL‑a za dostop
do interneta) in na ta način neutemeljeno diskriminirala družbo
ABM. Zoper delno odločbo je pritožnica vložila tožbo, ki jo je
Upravno sodišče zavrnilo in potrdilo delno odločbo Urada. Vrhovno sodišče je zavrnilo tudi pritožničino revizijo.
2. Pritožnica zatrjuje kršitev 22., 25., 35. in 74. člena
Ustave. Navaja, da naj bi Urad ugotovil, da je upoštevni trg v
obravnavani zadevi trg govorne telefonije, ki je maloprodajni
trg, medtem ko naj bi Vrhovno sodišče tako ugotovljeno dejansko stanje, ki ga je potrdilo tudi Upravno sodišče, spremenilo
in kot upoštevni trg opredelilo trg infrastrukturnega dostopa do
interneta, ki je veleprodajni trg. Prav tako naj bi Vrhovno sodišče spremenilo dejansko stanje s tem, ko je zgoščenko SIOL‑a
opredelilo kot CD za dostop do interneta, Urad in Upravno
sodišče pa naj bi jo opredelila kot promocijski CD. Obe sodišči
in Urad naj bi neobrazloženo odstopili od ustaljene in enotne
sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti (v nadaljevanju
Sodišče ES), in sicer z neupoštevanjem meril in metod za določanje upoštevnega trga ter z ugotovitvijo, da gre za zlorabo
prevladujočega položaja. Obema sodiščema očita, da naj ne bi
odgovorili na njene tožbene oziroma revizijske navedbe. Tako
naj se Upravno sodišče ne bi opredelilo do razmerja med trgom
govorne telefonije in trgom dostopa do interneta ter do kriterijev
za določitev upoštevnega trga ter naj ne bi odgovorilo na njene
navedbe o nepravilni določitvi upoštevnega trga, da je upoštevni trg lahko le trg marketinških storitev, da nudenja internetnih
storitev ni mogoče enačiti s trgom govorne telefonije, da ne gre
za zlorabo prevladujočega položaja, ker za to niso izpolnjeni
pogoji (družba ABM se namreč lahko samostojno reklamira) ter
da gre za odstop od sodne prakse Sodišča ES (sklicevala se
je na zadevo Bronner1). Razlogi Vrhovnega sodišča naj bi bili
protislovni, saj sodišče navaja, da je imela družba ABM slabše
pogoje na trgu, hkrati pa ugotavlja, da sploh ni imela ustrezne
opreme. Poleg tega naj Vrhovno sodišče ne bi odgovorilo na
navedbo, da je Upravno sodišče napačno uporabilo 10. člen
ZPomK, ker družba ABM ni imela dovoljenja za internetne
storitve. Pritožnica meni še, da sta bila kršena 35. in 74. člen
Ustave, ker naj bi se pritožnici z delno odločbo Urada nalagala
kontrahirna dolžnost na področju reklamiranja konkurentov z
vključitvijo njihovih zgoščenk v pakete ISDN in ker naj bi se z
izpodbijano delno odločbo kršila njeno dobro ime in ugled.
B.
3. Neobrazložen odstop od ustaljene in enotne sodne
prakse Sodišča ES, kot ga zatrjuje pritožnica po stališču Ustavnega sodišča, lahko pomeni kršitev 22. člena Ustave (tako
v odločbi št. Up‑1201/05 z dne 6. 12. 2007, Uradni list RS,
št. 117/07 in OdlUS XVI,116). Vprašanje uporabe sodne prakse
Sodišča ES v konkretnem primeru odpira vprašanje uporabe
prava Skupnosti ratione temporis. V obravnavani zadevi je bila
namreč odločba Urada izdana 4. 5. 2004, torej v času, ko je
Republika Slovenija že bila članica Evropske unije, medtem
ko se dejansko stanje zadeve nanaša na čas pred navedenim
članstvom. Tako se nujno zastavi vprašanje, ali pride v obravnavanem primeru pravo Skupnosti sploh v poštev, in šele nato,
ali je podan neobrazložen odstop od ustaljene in enotne sodne
prakse Sodišča ES.
4. Za odgovor na navedeno vprašanje je treba upoštevati t. i. intertemporalna pravila, kot so izoblikovana v pravu
Skupnosti.2 Tretji odstavek 3.a člena Ustave namreč določa,
da se pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih
organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, v Sloveniji uporabljajo v skladu z ureditvijo teh
1 Sodba z dne 26. novembra 1998 v zadevi Oscar Bronner GmbH & Co. KG, C-7/97, Recueil, str. I-7791.
2 Smiselno enako že v odločbi št. Up-1201/05.
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organizacij. Iz sodne prakse Sodišča ES3 izhaja stališče, da
prava Skupnosti ni mogoče uporabiti (oziroma da Sodišče ES
ni pristojno odločiti o predloženi zadevi), kadar so dejstva nastala pred pristopom države članice k Evropski uniji.4 Iz zadeve
Teléfonica O25 sicer izhaja drugačno stališče, po katerem bi
tudi v primeru, kot je pritožničin, lahko prišlo v poštev pravo
Skupnosti. Vendar pa Ustavno sodišče ocenjuje, da navedene
zadeve ni mogoče uporabiti v pritožničinem primeru, in to kljub
temu, da jima je skupno to, da je bila v obeh upravna odločba
izdana pristopom nove države članice k Evropski uniji. V pritožničinem primeru je treba namreč upoštevati: 1) da gre za
dejansko stanje, ki je bilo dokončano pred pristopom Slovenije
k Evropski uniji (dejansko stanje zadeve se razteza le do 4. 5.
2000, ko je bila opravljena zadnja ustna obravnava pred Uradom); 2) da gre za dokončano dejansko stanje (causae finitae,
situation acquise, entstandene Sachverhalt),6 torej za položaj
kot v zadevi Ynos in ne za dejansko stanje, ki še povzroča ali
ustvarja pravne posledice oziroma učinke (negotia pendentia,
situation en cours, andauernde Sachverhalte), kjer je treba v
skladu z načelom takojšnjega učinka (Sofortwirkung, immediate effect) za bodoče učinke dejanskih stanj, nastalih v času
veljavnosti prejšnjih predpisov, uporabiti nove predpise; in 3)
da odločba Urada ne ureja položaja za naprej, temveč ugotavlja zlorabo prevladujočega položaja za nazaj. Zato ne gre
za položaj kot v zadevi Teléfonica O2, v kateri je češki organ
za varstvo konkurence naložil ureditev spornega razmerja za
naprej. Ker torej pravo Skupnosti v obravnavanem primeru ne
pride v poštev, z domnevnim neupoštevanjem sodne prakse
Sodišča ES ni moglo priti do kršitve 22. člena Ustave. Sodna
praksa Sodišča ES je zaradi časovnih vidikov obravnavanega
primera upoštevna le kot primerjalnopravni argument v škodo
ali v korist pritožnici.
5. Drugi očitki so prav tako neutemeljeni, saj Vrhovno
sodišče ni spremenilo dejanskega stanja, kot mu to očita pritožnica. Vrhovno sodišče kot upoštevni trg ni štelo trga infrastrukturne storitve dostopa do interneta, temveč trg govorne
telefonije (enako kot Urad in Upravno sodišče), pri čemer je
govorna telefonija mišljena kot zunanja manifestacija telekomunikacijskih naprav, ki poleg prenosa govora omogočajo tudi
prenos podatkov. Prav tako ne drži enak očitek pritožnice v
zvezi z zgoščenko. Urad in Upravno sodišče sta ugotovila,
da zgoščenka ne pomeni gole reklamne promocije, temveč
omogoča dostop do interneta. Temu pa je sledilo tudi Vrhovno
sodišče v svoji obrazložitvi, ko je zavrnilo pritožničin revizijski
očitek, da naj bi bil upoštevni trg trg marketinških storitev.
6. Tudi očitki, da ni bilo odgovorjeno na njene tožbene
in revizijske navedbe, niso utemeljeni. Iz 22. člena Ustave
ne izhaja zahteva, da bi se sodišče moralo opredeliti do vseh
navedb, temveč, kot je Ustavno sodišče že večkrat poudarilo,
Sodna praksa Sodišča ES se je po letu 2004 spremenila.
Primerjaj M. Bobek, Learning to Talk: Preliminary Rulings, the Courts of the New Member States and the Court of Justice, Common
Market Law Review, št. 6 (2008), str. 1620. Za prikaz sodne prakse
do leta 2004 glej zlasti T. Heukels, Die Rückwirkungsjudikatur des
EuGH: Grundlagen und Tendenzen, Vortrag vor dem Europainstitut
der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 15. 1. 1992, dostopno na spletni strani
<http://www.europainstitut.de/euin/schrift/download/256.pdf>
(14. 10. 2009) in N. Półtorak, Ratione temporis application of the
preliminary rulings procedure, Common Market Law Review, št. 5
(2008), str. 1357–1381.
4 Gre za stališče, sprejeto v sodbi z dne 10. januarja 2006
v zadevi Ynos Kft. proti Jánosu Vargi, C-302/04, ZOdl., str. I-371;
in potrjeno s sklepom z dne 9. februarja 2006 v zadevi Lakép in
drugi, C-261/05, ZOdl., str. I-20 in s sklepom z dne 6. marca 2007
v zadevi Ceramika Paradyż, C-168/06, ZOdl., str. I-29.
5 Sodba z dne 14. junija 2007 v zadevi Teléfonica O2,
C-64/06, ZOdl., str. I-4887.
6 Več o različnih dejanskih stanjih in intertemporalnih učinkih
prava Skupnosti nanje S. L. Kaleda, Immediate Effect of Community Law in the New Member States: Is there a Place for a Consistent
Doctrine, European Law Journal, št. 1 (2004), str. 103–105.
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le do navedb, ki so za odločitev o zadevi pravno odločilne, ter
do tistih, ki niso očitno neutemeljene (tako na primer v sklepu
št. Up‑184/98 z dne 2. 2. 1999, OdlUS VIII, 134). S tem, ko sta
sodišči sprejeli stališče, da je upoštevni trg trg govorne telefonije, ki je uporabljena kot sredstvo za dostop do interneta, sta
zavrnili pritožničino stališče, da je upoštevni trg trg marketinških
storitev, pri čemer je Vrhovno sodišče posebej pojasnilo, zakaj
slednji v obravnavanem primeru ni upoštevni trg. Zgolj pritožničino nestrinjanje z določitvijo upoštevnega trga pa ne more
utemeljiti kršitve 22. člena Ustave. To velja tudi za nasprotovanje opredelitvi sporne zgoščenke SIOL‑a kot zgoščenke, ki
omogoča dostop do interneta.
7. Tudi očitek Vrhovnemu sodišču, da je v njegovih razlogih protislovje (sodišče naj bi navajalo, da je imela družba
ABM slabše pogoje na trgu, hkrati pa naj bi ugotovilo, da sploh
ni imela ustrezne opreme), ne drži, saj je to sodišče sprejelo
stališče, da dejstvo, da družba ABM sploh ni imela na razpolago ustrezne opreme, tj. zgoščenke, za ugotovitev zlorabe prevladujočega položaja ni pravno odločilno. Odločilno po mnenju
Vrhovnega sodišča je, da je zloraba objektiven pojem, ki se
nanaša na dejanja podjetja s prevladujočim položajem, ki lahko zaradi tega vplivajo na strukturo trga, na katerem je zaradi
navzočnosti tega podjetja konkurenca oslabljena.
8. Po ustaljeni ustavnosodni presoji bi šlo za zatrjevani kršitvi 35. in 74. člena Ustave, če bi izpodbijane odločbe temeljile
na kakšnem pravnem stališču, ki bi bilo nesprejemljivo z vidika
navedenih ustavnih določb. Stališču sodišč, da je pritožnica
zlorabila prevladujoči položaj na trgu govorne telefonije, tega
ni mogoče očitati. Z izpodbijano odločbo se pritožnici ne nalaga nobenega ravnanja ali kontrahirne dolžnosti, kot to zatrjuje
pritožnica, saj gre za ugotovitveno odločbo.
9. Glede na navedeno senat ustavne pritožbe ni sprejel v
obravnavo, ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin niso podane.
C.
10. Senat je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 64/07 – ur. p. b. – ZUstS) ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07) v sestavi: predsednik senata mag. Miroslav Mozetič
ter članici mag. Marta Klampfer in Jasna Pogačar. Sklep je
sprejel soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik senata

4522.

Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper
sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 755/2005
z dne 6. 3. 2008

Številka: Up-1698/08-6
Datum: 26. 11. 2009

SKLEP
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus
ustavne pritožbe, ki so jo vložili Stanko Šoštarič, Malči Šoštarič, Rok Šoštarič, Marko Šoštarič, vsi Ljubljana, ki jih zastopa
Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. n. o., Grosuplje, ter Tomi
Šoštarič, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zakonitega zastopnika
Stanka Šoštariča zastopa navedena odvetniška družba, na seji
dne 26. novembra 2009

s k l e n i l:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II
Ips 755/2005 z dne 6. 3. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča
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v Ljubljani št. II Cp 1782/2004 z dne 8. 6. 2005 in s sodbo
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 624/2002‑III z dne 6. 7.
2004 se ne sprejme.

Obrazložitev
A.
1. Pritožniki (v pravdnem postopku tožniki) so od Republike Slovenije kot tožene stranke zahtevali vsak po 10.000.000
SIT (približno 41.500 EUR) odškodnine za nepremoženjsko
škodo, poleg tega pa skupaj še 25.000.000 SIT (približno
105.000 EUR) za premoženjsko škodo, ki naj bi jim nastala zaradi nezakonitega ravnanja državnih organov (policije). Tožbeni
zahtevek je bil pravnomočno zavrnjen, Vrhovno sodišče pa je
revizijo zoper sodbo sodišča druge stopnje zavrnilo.
2. Pritožniki navajajo, da so bili v sporu s sosedom in da
so bili pritiski soseda tako hudi in nevzdržni, da so se morali iz
stanovanja izseliti. Prišlo je, kot navajajo, tudi že do fizičnega
nasilja. Uspešno zaključena pravda zaradi motenja posesti
ni pomagala, saj je sosed, tako navajajo, takoj spet zamenjal
ključavnico. Zaradi neugodnega soseda (ki je odganjal kupce)
naj stanovanja tudi ne bi mogli prodati. Navajajo, da so se
obrnili na razne državne organe, vendar so ostali brez varstva.
Ravnanje policije naj bi bilo protipravno. Policija naj bi ravnala v
nasprotju s 3. členom Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98
in nasl. – v nadaljevanju ZPol), saj naj ne bi zagotovila varnosti
ter reda in miru. Intervencije policije naj bi bile medle in neuspešne, večkrat naj bi kot osebo, ki je odgovorna za spore, šteli
prvega tožnika. Policisti naj bi se toženca bali, z njim pa ravnali
»v rokavicah«. Pritožniki navajajo, da je jalovost ukrepanj policije razvidna že iz tega, da so se iz stanovanja morali izseliti.
S tem naj bi bili praktično »razlaščeni«, kar naj bi posegalo v
njihovo pravico do zasebne lastnine. Navajajo, da so bili deležni ponižujočega ravnanja soseda, državni organi pa naj bi pri
tem sodelovali, saj naj bi takšno ravnanje dopuščali. Navajajo,
da so postopki v motenjskem sporu in v izvršilnem postopku
tekli predolgo. Menijo, da jim niso bile zagotovljene enake
človekove pravice kot nasprotni stranki. Do neenakega obravnavanja naj bi prišlo tudi v postopku, v katerem so bile izdane
izpodbijane odločbe. Pritožniki navajajo, da sodišče ni izvedlo
dokaza z zaslišanjem strank, zato niso imele možnosti predstaviti svojih stališč ter se izjaviti o okoliščinah, pomembnih za
odločitev. Zatrjujejo kršitev pravice do enakosti pred zakonom
po drugem odstavku 14. člena Ustave, pravice do enakega
varstva pravic po 22. členu Ustave, pravice do sodnega varstva
po 23. členu Ustave, pravice do povračila škode po 26. členu
Ustave, pravice do zasebne lastnine po 33. členu Ustave, pravice do osebnega dostojanstva in varnosti po 34. členu Ustave,
pravice do varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic po
35. členu Ustave in pravice do nedotakljivosti stanovanja po
36. členu Ustave. Kršen naj bi bil tudi 53. člen Ustave o zakonski zvezi in družini ter 78. člen Ustave o zagotavljanju pogojev
za primerno stanovanje.
B.
3. Pritožniki večinoma ponavljajo navedbe o neučinkovitosti in medlosti policijskih intervencij. S tem nasprotujejo
dejanskim ugotovitvam sodišč v pravdnem postopku, ki so
ugotovila, da je policija intervenirala tako, kot je treba, in da nezakonito postopanje v zvezi s policijskimi intervencijami oziroma domnevno opustitvijo teh intervencij ni dokazano. Ustavno
sodišče v te dejanske ugotovitve ne more posegati. Ustavno
sodišče ni instanca sodiščem, ki odločajo v pravdnem postopku, in ne presoja samih po sebi pravilnosti ugotovitev dejstev in
pravilnosti uporabe procesnega in materialnega prava. Ustavno
sodišče izpodbijano sodbo lahko razveljavi le, če ugotovi, da
temelji na kakšnem pravnem stališču, ki ni združljivo s katero
od človekovih pravic ali temeljnih svoboščin (prvi odstavek
50. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07
– ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS).
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4. V obravnavanem primeru Ustavno sodišče preizkuša
skladnost sprejetih pravnih stališč s pravico do povračila škode,
ki jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti
državnega organa s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba
ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja (26. člen Ustave).
Pri tem velja poudariti, da preizkus Ustavnega sodišča, tudi
ko gre za sodbe o odškodninskih zahtevkih zoper državo, ne
pomeni, da je Ustavno sodišče polna instanca, ki bi preizkušala
pravilnost dejanskih ugotovitev in pravnih stališč v teh sodbah.
Tako kot v vseh drugih primerih Ustavno sodišče tudi tu pazi
zgolj, da v izpodbijani sodbi ni kakšnih pravnih stališč, ki bi bila
v nasprotju z obravnavano ustavno pravico – torej takšnih pravnih stališč, ki jih tudi sam zakon ne bi smel vsebovati. Način
preizkusa ustavne pritožbe zoper sodbo glede odškodninske
odgovornosti države torej ni v tem, da bi Ustavno sodišče v
smislu polne instančne presoje odločalo, ali je sodba, izdana o
odškodninskem zahtevku proti državi, pravilna, in če bi ugotovilo, da ni pravilna, izreklo, da gre za kršitev 26. člena Ustave.
5. Iz izhodišča, da Ustavno sodišče v postopku ustavne
pritožbe presoja ustavno skladnost pravnih stališč v izpodbijanih sodbah, med drugim izhaja, da Ustavno sodišče nikoli ne
presoja pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja. Izjema
velja le, če so dejanske ugotovitve očitno napačne. V takšnem
primeru je namreč lahko podan dejanski stan kršitve prepovedi
sodniške samovolje oziroma arbitrarnosti, kar je eno izmed
jamstev, ki izhaja iz pravice do enakega varstva pravic po
22. členu Ustave. Vendar v obravnavanem primeru za takšno
kvalificirano stopnjo napačnosti izpodbijane sodbe ne gre.
6. Bistveni razlog za zavrnitev zahtevka že pred sodiščem
na prvi stopnji je bil v tem, da tožniki niso določno opredelili,
katera konkretna dolžnostna dejanja je policija opustila, in
tako niso izkazali protipravnosti ravnanj policije kot enega od
elementov odškodninske obveznosti države. Ključno pravno
vprašanje v obravnavanem primeru je bilo, ali je prvi odstavek
3. člena ZPol, ki med nalogami policije določa varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, samostojen temelj, ki
bi policiji zapovedoval dolžnost določenega ravnanja. V postopku je bilo na to vprašanje odgovorjeno nikalno. Vrhovno sodišče
je posebej poudarilo, da 3. člen ZPol ni takšen pravni temelj.
Gre za splošno normo, ki jo je zakonodajalec nato konkretiziral
v členih 29 do 53 ZPol z določitvijo posameznih dolžnostnih
ravnanj. Vrhovno sodišče je tudi pritrdilo argumentu Višjega
sodišča, da končni neuspeh ob sicer izkazanem trudu in izvajanju del v skladu s predpisanimi nalogami ne more biti podlaga
odškodninske odgovornosti. Glede razporeditve dokaznega in
trditvenega bremena pa je bilo mnenja, da je tožeča stranka
tista, ki mora zatrjevati in dokazati, da škoda izvira ravno iz
nedopustnih ravnanj policije.
7. Navedena pravna stališča niso v nasprotju s pravico
do povračila škode zaradi nezakonitega dela državnih organov
po 26. členu Ustave. Policija je državni organ z represivnimi
pooblastili, ki omogočajo poseganje v osebne in premoženjske
dobrine. Zato je razumljivo, da je ob cilju zagotovitve učinkovitega postopanja policije nujno zagotoviti jamstva, da bodo
posegi policije v mejah zakona in da bodo te meje natančno in
predvidljivo določene. To je nujno ne le zaradi pravne varnosti,
pač pa prav zaradi učinkovitega varstva človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Policija pri svojem delovanju ne sme uporabiti nesorazmernih sredstev, ker bi to lahko pomenilo prekoračitev pooblastil in s tem poseg v človekove pravice (nasprotne
stranke). Zato je ne samo dopustno, pač pa z vidika Ustave
tudi nujno, da zakon določi, kaj določno policija sme ukreniti in
zato sklicevanje na splošno (načelno in vsebinsko nedoločno)
normo 3. člena ZPol ne zadošča. Prav tako ni v nasprotju z
Ustavo pravno stališče, da je v odškodninski pravdi, tudi proti
državi kot toženi stranki, tožeča stranka tista, ki mora zatrjevati,
katero konkretno dolžno ravnanje je tožena stranka opustila in
s tem ravnala protipravno.
8. Na samostojen procesni vidik se nanaša očitek, da bi
sodišče moralo zaslišati tožnike. Ker tega ni storilo, naj bi jim s
tem odvzelo pravico do izjavljanja po 22. členu Ustave. Trditev
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pritožnikov je napačna. Zaslišanje strank po členih 257 do 263
Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.
– ZPP) je dokazno sredstvo in ni namenjeno izvajanju pravice
do izjavljanja. Tako kot druga dokazna sredstva tudi dokaz z
zaslišanjem strank ni namenjen temu, da stranke šele s tem
procesnim dejanjem priskrbijo ustrezno trditveno podlago, pač
pa zgolj ugotavljanju resničnosti dejstev, ki so jih zatrjevale že
prej. Pritožniki prav s tem, ko navajajo, da bi, če bi bili zaslišani, podali ustrezne navedbe, sami priznavajo, da ustrezne
trditvene podlage niso podali. Zaslišanje strank pa, kot je bilo
pojasnjeno, ni namenjeno temu, da bi jo podali tedaj. Že iz
samih navedb pritožnikov (oziroma njihovega pooblaščenca)
izhaja, da so očitki v zvezi s tem, da sodišča niso upoštevala
njihovih navedb, neutemeljeni.
9. Del ustavne pritožbe se nanaša na škodo, domnevno
nastalo zaradi predolgotrajnih sodnih postopkov, s čimer naj bi
prišlo do kršitve pravice do sodnega varstva in do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja po 23. členu Ustave. Teh argumentov
ni mogoče upoštevati že zato, ker glede njih pritožniki niso izčrpali pravnih sredstev po vsebini. Njihova revizija, s katero so izpodbijali sodbo sodišča druge stopnje, se je nanašala samo na
domnevno nezakonito ravnanje policije, ne pa na ravnanja sodišč. Zahteva po izčrpanju pravnih sredstev po prvem odstavku
51. člena ZUstS ne pomeni samo to, da mora stranka vložiti
pravna sredstva, ki so v rednem sodnem postopku dopustna,
pač pa tudi to, da mora v teh pravnih sredstvih že uveljavljati
argumente, ki jih nato želi uveljaviti tudi v ustavni pritožbi.
10. Očitke o kršitvi pravic do zasebnosti (35. člen Ustave),
osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave) ter pravice
do zasebne lastnine (33. člen Ustave) pritožniki utemeljujejo –
kolikor naj bi te pravice kršila neposredno tožena stranka – z
vsebinsko istimi okoliščinami, ki naj bi utemeljile tudi kršitev
pravice do povračila škode po 26. členu Ustave. Navedeni razlogi, s katerimi je zavrnjen očitek o kršitvi pravice iz 26. člena
Ustave, zato narekujejo tudi zavrnitev očitka o kršitvi omenjenih
ustavnih pravic.
11. Ustavne določbe o zakonski zvezi in družini (53. člen
Ustave) ter o primernem stanovanju (78. člen Ustave) ne urejajo človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zato se v postopku
ustavne pritožbe nanje ni mogoče sklicevati.
12. Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker
zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin
niso podane.
C.
13. Senat je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka
55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata Jan Zobec ter
člana mag. Marija Krisper Kramberger in Jože Tratnik. Sklep
je sprejel soglasno.

Št.

4523.

Splošni akti o spremembah Splošnega akta
o načinu upoštevanja meril glede nudenja
cenovnih opcij in za določitev paketov
za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma
s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja
univerzalne storitve

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07
– ZDRad) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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SPLOŠNI AKT
o spremembah Splošnega akta o načinu
upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij
in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi
dohodki oziroma s posebnimi potrebami
v okviru zagotavljanja univerzalne storitve
1. člen
Prvi odstavek 1. člena se popravi tako, da se glasi:
»Ta splošni akt določa način upoštevanja razmerja cen
storitev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, v primerjavi s
povprečno mesečno plačo v Republiki Sloveniji in razmerja
povišanja cen storitev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, v
primerjavi z indeksom cen življenjskih potrebščin glede nudenja cenovnih opcij ter način določitve paketov za potrošnike z
nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami s strani posameznega izvajalca univerzalne storitve.«
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če bi to prispevalo k razjasnitvi višine in rasti cen,
lahko Agencija enkrat letno, vendar pa vsaj enkrat na dve leti,
za mesec marec, maj ali oktober izvede raziskavo o izdatkih
gospodinjstev za storitve, ki se izvajajo kot univerzalna storitev.
Pri tem lahko v ta namen ugotavlja zlasti delež povprečnega
mesečnega izdatka za storitve, ki se izvajajo kot univerzalna
storitev, glede na povprečno mesečno plačo v Republiki Sloveniji in frekvenčno porazdelitev mesečnega izdatka za storitve,
ki se izvajajo kot univerzalna storitev, kot odstotek povprečne
mesečne plače.«
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta naslednje besedilo:
»in na podlagi raziskave iz prejšnjega člena tega splošnega akta«.
4. člen
(veljavnost)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38243-8/2009/4
Ljubljana, dne 9. decembra 2009
EVA 2009-2812-0003
Dušan Schuster l.r.
v.d. direktor

Jan Zobec l.r.
Predsednik senata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4524.

Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote
iz distribucijskega omrežja na območju
Občine Hrastnik

Na podlagi 97. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08), 14. člena
Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za
dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list
RS, št. 74/05) in po predhodnem soglasju Občinskega sveta
Občine Hrastnik, sklep št. 369‑6/2009 z dne 30. 10. 2009, družba Petrol Energetika, d.o.o., s sedežem na naslovu Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, izdaja
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TARIFNI SISTEM
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja na območju Občine Hrastnik

Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto obračunske moči [EUR/kW/mesec],
– cena za enoto dobavljene toplote [EUR/MWh],
– cena za nestandardne storitve po javno objavljenem
ceniku [EUR].

1. SPLOŠNE DOLOČBE

4. člen
Cena za enoto obračunske moči in cena za enoto dobavljene količine se oblikuje v skladu s predpisom, ki določa
oblikovanje cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce.
V primeru, da priključna moč ni znana, lahko distributer
toplote namesto obračuna za obračunsko moč (EUR/kW/mesec) uporabi druge elemente, ki omogočajo primerljivost s
posameznimi skupinami odjemalcev toplote.

1. člen
S tem tarifnim sistemom določa koncesionar, Petrol Energetika, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe distribucije toplote (v nadaljevanju: distributer), tarifne postavke za toploto, ki jo dobavlja tarifnim odjemalcem toplote iz toplovodnega
omrežja na območju Občine Hrastnik.
Distributer je dolžan brez diskriminacije in pod enakimi
pogoji omogočiti dostop do storitev te javne službe vsaki pravni
ali fizični osebi, ki izpolnjuje za to predpisane pogoje.
Distributer je dolžan skleniti pogodbo o dobavi toplote z
vsakim tarifnim odjemalcem, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z
zakonom in odlokom.
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi
podlagi, poleg teh pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska
javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali
hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople
vode, vroče vode, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda
oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije
toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote
ali hladu, kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja;
– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba,
kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja
toplo vodo ali vročo vodo po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so
priključene na skupno odjemno mesto;
– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na
toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno
dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob
nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo,
v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi
zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko
omrežje;
– primarni števec: je števec na odjemnem mestu v toplotni postaji, kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno toploto.
Odčitek količine dobavljene toplote na osnovi primarnega števca je osnova za obračun dobavljene toplote;
– tarifna postavka: je v denarni vrednosti izraženi element tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem obdobju;
– tarifna skupina: je skupina odjemalcev toplote, za
katere veljajo enake tarifne postavke.

2. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
3. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke,
so obračunska moč, dobavljena količina toplote ter nestandardne storitve.

3. STANDARDNE IN NESTANDARDNE STORITVE
5. člen
Standardne storitve distributerja toplote, ki so vključene v
ceni za enoto obračunske moči so:
– obračun po primarnem števcu,
– strošek obračuna po posameznih odjemalcih toplote,
oziroma po posameznih stanovanjih po v naprej določenem ali
dogovorjenem razdelilniku stroškov.
6. člen
Storitve, ki niso vključene v ceni za enoto obračunske
moči so nestandardne storitve in jih lahko distributer toplote
ponudi ter na osnovi dogovora z odjemalcem toplote obračuna
skladno z veljavnim cenikom. Veljavni cenik mora biti stroškovno naravnan in javno dostopen vsem odjemalcem toplote.
4. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV TOPLOTE
7. člen
Po tarifnem sistemu so odjemalci toplote glede na vrsto
odjema razdeljeni v naslednje tarifne skupine:
– tarifna skupina – gospodinjski odjem in ustanove,
– tarifna skupina – gospodarstvo.
8. člen
Distributer toplote lahko definira tudi posebne tarifne skupine, ki zajemajo odjemalce toplote s specifičnim režimom
odjema.
5. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Z dnem uveljavitve tega tarifnega sistema prenehajo veljati določila Tarifnega sistema za prodajo toplotne energije
iz vročevodnega omrežja Toplarne Hrastnik (Uradni vestnik
Zasavja št. 8/2001).
10. člen
Ta tarifni sistem začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2801/09-NV
Hrastnik, dne 23. novembra 2009
EVA 2009-2111-0281
Petrol Energetika, d.o.o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4525.

Sistemska obratovalna navodila za
distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto
za geografsko območje Občine Hrastnik
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2. Naloge distributerja toplote

I. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
Distributer toplote je odgovoren za:
– distribucijo toplotne energije;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno
zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov in odjemalcev toplote distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim distributerjem
toplote, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga upravlja, povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in odjemalcem toplote, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do
distribucijskega omrežja;
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.

1. Namen in predmet urejanja

3. Uporaba podatkov in informacij

1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu:
distribucijsko omrežje), ki je v upravljanju družbe PETROL
ENERGETIKA d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote)
za geografsko območje Občine Hrastnik.
(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem
omrežju.
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične
osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih
objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe
s toploto;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v
kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.

3. člen
(1) Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in
informacij, ki jih pridobi od uporabnikov in odjemalcev toplote,
razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali drugim organom.
(2) Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev toplote mora distributer toplote skladno s predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi
varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organizirati organizacijske, tehnične in logistično‑tehnične postopke in ukrepe,
s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba
ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.
(4) Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je
to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali
ali nadalje obdelovali.

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) PETROL ENERGETIKA d.o.o. kot izvajalec
gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na
geografskem območju Občine Hrastnik, po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo
št. 33‑4/2009‑11/DT‑36 z dne 26. 10. 2009 izdaja

SISTEMSKA OBRATOVALNA
NAVODILA
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto
za geografsko območje Občine Hrastnik

– distribucija toplote:
– distribucija toplotne energije:
– distribucijsko omrežje:
– distributer toplote:
– dostop:
– merilna naprava je:

– obračunska moč:

4. Pojmi in definicije
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:

je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu
iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
je prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu po distribucijskem omrežju;
je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem
povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote
ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
uporaba distribucijskega omrežja za odjem ali oddajo dogovorjene količine toplote v dogovorjenem časovnem obdobju;
a) merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
b) vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za
sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali
manjša od priključne moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska
moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
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– odjemalec toplote:
– odjemno mesto:
– prevzemno mesto:
– priključitev:
– priključna moč:
– priključni vod:
– toplotna postaja:
– uporabnik:
– varnostni pas distribucijskega
omrežja:
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je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja
toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko
tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno
energijo;
je točka na distribucijskem omrežju, v kateri distributer toplote na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine toplotne energije;
izvedba fizične povezave priključnega voda distribucijskega omrežja na distribucijsko omrežje;
je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote
o priključitvi na distribucijsko omrežje;
je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem
vodu do toplotne postaje;
je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem
uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;
pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema ali oddaja toploto v distribucijsko
omrežje;
je območje širine 1,0 metra na vsako stran zunanjega gabarita elementov distribucijskega
omrežja.

II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE
S TOPLOTO
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje predstavlja sistem povezanih
naprav, ki so namenjene distribuciji toplotne energije od prevzemnega mesta do priključnega voda oziroma do odjemnega
mesta.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
distribucijskega omrežja, toplotnih postaj ter druge opreme, s
skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad distribucijskim
omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu
distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: varnostni pas),
je distributer toplote dolžan zagotavljati varno in zanesljivo
obratovanje distribucijskega omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja, skladno z odlokom samoupravne lokalne skupnosti o načinu izvajanja gospodarske javne službe
distribucije toplote ter na podlagi analize izvajanja distribucije
toplotne energije, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih
obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega
omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket ter drugih relevantnih podatkov.
3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja
7. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju,
začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju
ter drugih delih na distribucijskem omrežju, se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov,
načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih elementov
distribucijskega omrežja uporabljajo tudi tehnične zahteve distributerja toplote.
(2) Tehnične zahteve distributerja toplote so javne.

4. Nadzor in varovanje distribucijskega omrežja
8. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem
in vodenjem distribucijskega omrežja.
(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo toplotne energije in vodenje distribucijskega
omrežja;
– simuliranje in napovedovanje pretočno‑tlačnih razmer v
distribucijskem omrežju;
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih
obratovalnih razmer;
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju (kot na primer toplotnih postaj), ter drugih
objektov;
– nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja, napovedovanje odjema toplote in določanje prevzetih
količin toplote.
9. člen
(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega
delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju ter
podati minimalne tehnične zahteve, katere mora distribucijsko
omrežje zagotavljati.
(2) Predvidene potrebne spremembe distribucijskega
omrežja distributer toplote poda lastniku omrežja vsake tri leta
v obliki razvojnega načrta za obdobje desetih let.
(3) Po končani izgradnji oziroma spremembi distribucijskega omrežja, morajo nastale spremembe distribucijskega
omrežja biti geodetsko posnete in vnesene v kataster energetskih in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti vodov distribucijskega omrežja, naprav in objektov na distribucijskem omrežju, objektov,
naprav in premoženja ter življenja in zdravja ljudi in živali v
območju distribucijskega omrežja izdaja distributer toplote soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane
posege v območje varnostnih pasov in predložene projektne
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dokumentacije distributer toplote, upoštevajoč določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu izvede skladno s predpisi o graditvi
objektov in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.
12. člen
V varnostnem pasu distribucijskega omrežja ima distributer toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege, ki se izvajajo, kakor tudi pravico dostopa do distribucijskega omrežja.
5. Služba stalne pripravljenosti
13. člen
Distributer toplote mora organizirati službo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24‑urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
14. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega omrežja je distributer toplote dolžan izvajati
naslednje aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja;
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja;
– zaščito distribucijskega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varnostnem pasu;
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Vsa dela na distribucijskem omrežju se morajo izvajati
skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili distributerja toplote. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti tudi
ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
7. Splošni ukrepi za varno obratovanje omrežja
15. člen
Vod distribucijskega omrežja je zgrajen večinoma v kineti
ali nadzemno, kjer pa je v brezkanalni izvedbi, pa je po celotni
trasi dovodne in povratne cevi označen z opozorilnim trakom
rumene barve z oznako »VROČEVOD«. Opozorilni trak se
položi na posteljico voda distribucijskega omrežja v vertikalni
oddaljenosti minimalno 10 cm nad cevjo.
16. člen
(1) Distributer toplote vzpostavi in vodi zbirni topografski
kataster distribucijskega omrežja. V zbirni topografski kataster
distribucijskega omrežja mora distributer toplote vnesti vse
izdelane geodetske načrte za novogradnje vodov distribucijskega omrežja, ki so ali bodo postali sestavni del le‑tega.
(2) Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor,
v katerem poteka distribucijsko omrežje, je dolžan projektant,
izvajalec del ali investitor novogradnje pri distributerju toplote
pridobiti potrebne podatke o poteku vodov distribucijskega
omrežja iz zbirnega topografskega katastra distribucijskega
omrežja. Kolikor projektant, izvajalec del ali investitor novogradnje ne pridobi navedenih podatkov za območje novogradnje,
odškodninsko odgovarja za škodo, ki bi nastala distributerju
toplote zaradi posega v prostor.
8. Ukrepi v primeru izrednih del ali ogroženosti
distribucijskega omrežja
17. člen
(1) Distributer toplote mora nemudoma in v najkrajšem
možnem času popraviti in odpraviti vse poškodbe in okvare, do
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katerih pride na distribucijskem omrežju. Informacije o motnjah
v delovanju, poškodbah ali okvarah na distribucijskem omrežju
ter o nenadnih dogodkih, ki lahko vplivajo na delovanje distribucijskega omrežja ali njegovega dela, mora služba stalne
pripravljenosti nemudoma posredovati vodji distribucijskega
omrežja.
(2) Vodja distribucijskega omrežja s pomočjo dežurnih
ekip in zunanjih izvajalcev izvede vse potrebne aktivnosti za
preprečevanje materialne škode in poškodb ljudi.
(3) Distributer toplote mora imeti v stalni pripravljenosti na
domu organizirano operativno osebje, ki je sposobno izvesti
nujne posege za odpravo oziroma omilitev poškodb oziroma
motenj na distribucijskem omrežju in organizacijo potrebnih
popravil za vzpostavitev uravnoteženega delovanja v najkrajšem možnem času.
9. Povzetek tehnoloških postopkov
18. člen
Tehnološki postopki za zanesljivo in varno obratovanje
distribucijskega omrežja predpisujejo oziroma zajemajo:
– kemične lastnosti ogrevalnega medija distribucijskega
omrežja;
– tehnične zahteve za izgradnjo distribucijskega omrežja;
– izvedbo in vzdrževanje distribucijskega omrežja (načini
spajanja vodov, tlačne preizkušnje in drugo);
– zagon distribucijskega omrežja (polnjenje, praznjenje
in drugo);
– tehnična navodila proizvajalcev opreme distribucijskega
omrežja.
10. Časovni razpored sistemske kontrole
distribucijskega omrežja
19. člen
(1) Distributer toplote izvaja nadzor nad stanjem distribucijskega omrežja praviloma po naslednjem časovnem razporedu:
– redna dnevna vizualna kontrola trase distribucijskega
omrežja ob obhodu toplotnih postaj;
– redna dnevna kontrola distribucijskega omrežja preko
sistema daljinskega nadzora primarnih parametrov delovanja
toplotnih postaj;
– redna mesečna kontrola distribucijskega omrežja preko instaliranega detekcijskega sistema prisotnosti vlažnosti v
predizoliranih razvodih;
– redna letna kontrola distribucijskega omrežja ob letnem
remontu (v mesecih izven ogrevalne sezone);
– izredna kontrola distribucijskega omrežja, ki se izvede
na podlagi suma pojava netesnosti na zahtevo vodje distribucijskega omrežja.
(2) Hkrati z omenjenimi aktivnostmi distributer toplote
občasno z ustreznim programskim orodjem opravlja hidravlično
analizo cevnih mrež in rezultate meritev primerja z dejanskimi parametri delovanja distribucijskega omrežja. Na podlagi
primerjalne analize se določijo kritična mesta distribucijskega
omrežja ter potrebni ukrepi za njihovo sanacijo.
11. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
20. člen
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo toplotne energije zaradi rednega vzdrževanja, pregledov,
rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev
omrežja.
(2) Predvidena dela je distributer toplote dolžan opraviti
v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas, ki
čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce toplote. Za
začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije, ki
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je posledica izvedbe teh del, distributer toplote ni odškodninsko
odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v času, ko je
pričakovati večjo porabo toplote.
(3) Distributer toplote mora o predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce
toplote iz prejšnjega odstavka, v primeru, da gre za širši krog
odjemalcev toplote, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj
48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu;
– začetek in predvideno končanje del;
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije;
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
21. člen
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb,
izvede ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe
potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi uporabniki.
12. Izredna in nepredvidena dela
na distribucijskem omrežju
22. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju,
ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe,
mora distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti
izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter
zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega
delovanja.
23. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko distributer toplote,
če je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje
vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo toplotne
energije. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za
odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce toplote.
24. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, z namenom
zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja, distributer toplote uporabnikom ne odgovarja
za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene
distribucije toplotne energije.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
13. Ustavitev distribucije toplotne energije
25. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije po predhodnem obvestilu, če le‑ta v roku določenem v
obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, če uporabnik:
– moti distribucijo toplotne energije drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo
distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali
napeljav ki so v lasti oziroma upravljanju distributerja, kadar te
naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja toplote priključi na omrežje
svoje energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek
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svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;
– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v
zahtevanem roku;
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin,
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih
merilnih naprav ali mimo njih;
– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci.
26. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov
o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega omrežja.
27. člen
(1) Distributer toplote je dolžan uporabnika, ki mu je bila
ustavljena distribucija toplotne energije, na njegove stroške
ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije toplotne energije.
(2) Distributer toplote, ki je uporabniku neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne energije, mora nemudoma in na svoje
stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika na svoje omrežje.
28. člen
(1) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je
nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil
distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu oziroma
brez predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je distributer toplote neutemeljeno
ustavil distribucijo toplotne energije, ima pravico do povračila
škode, ki mu je bila s tem povzročena.
III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Sistemske storitve
29. člen
Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja
uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– pokrivanje nastalih izgub toplote;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa
do distribucijskega omrežja
30. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključuje predvsem naslednje aktivnosti:
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– načrtovanje obratovanja distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije toplotne energije in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Distributer toplote upravlja distribucijsko omrežje,
vključno s priključnimi vodi. V primeru priključitve uporabni-
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ka na omrežje mora uporabnik dovoliti distributerju toplote
brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo
priključnega voda ter za namestitev merilnih naprav in ostalih
priključnih elementov omrežja.
31. člen
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan vzdrževati takšne temperaturne in pretočno‑tlačne razmere
na distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo
obratovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem
toplote.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijsko omrežje oziroma predane iz njega, morajo biti na
vseh prevzemnih oziroma odjemnih mestih ustrezne merilne
naprave.
32. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da so njegove naprave in
napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da
niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v sistemu
daljinskega ogrevanja.
(2) Uporabnik mora distributerju toplote omogočiti dostop
do naprav in napeljav distributerja toplote, kot tudi do toplotne
postaje priključene na distribucijsko omrežje po predhodni najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, ki distributerju
toplote omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju
distributerja toplote;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
3. Zasedenost distribucijskega omrežja
33. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so

javni.

(2) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi temperaturnih in pretočno‑tlačnih razmer v distribucijskem omrežju, ki izhajajo iz instalirane moči in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi in odjemu
ter izdanih soglasij k priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati morebitnemu uporabniku
najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do
distribucijskega omrežja.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
V KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
34. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno
uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja
ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija toplotne energije.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima
distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo toplotne energije.
2. Višja sila
35. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino,
ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče
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pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer:
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih
organov, izpad električnega omrežja.
36. člen
(1) Kadar distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni
pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) V primeru, da višja sila distributerju toplote delno ali v
celoti preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot
30 dni, se morata distributer toplote in uporabnik pisno dogovoriti o nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
37. člen
Distributer toplote mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o nastanku
kriznega stanja ali višje sile.
4. Odškodninska odgovornost
38. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplotne
energije zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odškodninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem toplote ter
tretjim osebam.
(2) Distributer toplote je odškodninsko odgovoren, če
povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje
39. člen
Pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
40. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje,
morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge
pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega
delovanja v povezavi z distribucijskim omrežjem. Potrebne
minimalne pogoje, katere mora upoštevati izvedbena projektna
dokumentacije in katera je osnova za pridobitev soglasja s strani distributerja toplote, poda na zahtevo investitorja distributer
toplote.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje,
morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključujejo in za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje.
(3) Priključitev na distribucijsko omrežje izvede distributer
toplote.
41. člen
Toplota iz distribucijskega omrežja se lahko uporablja za
ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode, klimatizacijo ali hlajenje. Za uporabo toplote za druge namene se odjemalec toplote
in distributer toplote posebej dogovorita z ustrezno pogodbo.
2. Začetek uporabe toplote
42. člen
Distribucijsko omrežje in naprave je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote;
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– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana
poročila;
– je odjemalec toplote poučen o ravnanju s toplovodnimi
napravami in napeljavami;
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega
odjemalca toplote do distributerja toplote.
3. Kakovost toplote
43. člen
Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem
mestu.
44. člen
(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrežju
se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že na proizvodnem viru. Sprememba temperature ogrevne vode na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanje temperature je razvidna
iz temperaturnega diagrama za zunanjo projektno temperaturo
–18 °C (za objekte, zgrajene pred letom 2003) in temperaturnega diagrama za zunanjo projektno temperaturo –13 °C (za
objekte, zgrajene od leta 2003), katera sta kot prilogi sestavni
del tega akta.
(2) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja
distributer toplote na odjemnem mestu znaša v dovodu 65 °C.
(3) Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja
distributer toplote na odjemnem mestu znaša v dovodu:
– 130 °C pri zunanji projektni temperaturi –18 °C (za
objekte, zgrajene pred letom 2003);
– 110 °C pri zunanji projektni temperaturi –13 °C (za
objekte, zgrajene od leta 2003).
VI. KONČNA DOLOČBA
45. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 2800/09-NV
Hrastnik, dne 23. novembra 2009
EVA 2009-2111-0288
PETROL ENERGETIKA d.o.o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.
Priloge
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Priloga 1:

Temperaturni diagram za zunanjo projektno temperaturo -18°C
(za objekte, zgrajene pred letom 2003)

Opomba:

Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem
mestu je ±3°C

-1-
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Priloga 2:

Temperaturni diagram za zunanjo projektno temperaturo -18°C
(za objekte, zgrajene od leta2003)

Opomba:

Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem
mestu je ±3°C

-2-
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Vsebina in oblika diplome IBS Mednarodne
poslovne šole Ljubljana

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZVIS‑UPB3) je Senat
IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana na 3. seji novembra
2009 določil

VSEBINO IN OBLIKO DIPLOME
IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana
Na podlagi sklepa Senata IBS Mednarodne poslovne šole
Ljubljana in prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana objavlja vsebino
in obliko diplome, ki jo izdaja in je javna listina. Diplomo dobi
študent, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za
pridobitev javno veljavne izobrazbe.
Diplomo se izdaja na papirju z vodnim tiskom dimenzij
210 mm x 297 mm, na katerem je natisnjen znak IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana in besedilo, kot je prikazano v
prilogi.
dr. Irena Marinko l.r.
Dekanica
Priloga

Stran
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OBČINE
BELTINCI
4527.

Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet
Občine Bled na 21. redni seji dne 8. 12. 2009 sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč in o pokopališkem
redu na območju Občine Beltinci

Na podlagi 25. člena in v zvezi s 1. členom Zakona o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91, 13/93
in 66/93) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 29. redni seji dne
8. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč in o pokopališkem redu na območju
Občine Beltinci
1. člen
V drugem odstavku 52. člena Odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem
redu na območju Občine Beltinci (v nadaljevanju: odlok; Uradni
list RS, št. 46/06) se črta besedilo: »Ostali nadzor opravljajo
skladno s predpisi ustrezne inšpekcijske službe« in se nadomesti z besedilom: »Ostali nadzor vršijo v skladu s predpisi medobčinska inšpekcija občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Velika
Polana, Turnišče in druge pristojne inšpekcijske službe«.
2. člen
V prvem odstavku 53. člena odloka se črta znesek
80.000,00 tolarjev in se nadomesti z zneskom 340,00 EUR,
v drugem odstavku istega člena odloka pa se črta znesek
40.000,00 tolarjev in se nadomesti z zneskom 170,00 EUR.
3. člen
Znesek 10.000,00 tolarjev v prvem odstavku 54. člena
odloka se črta in se nadomesti z zneskom 50,00 EUR.

ODLOK
o proračunu Občine Bled za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Bled za leto 2010 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
v evrih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina
Kontov/Konto/Podkonto
I.

70

4. člen
V prvem odstavku 55. člena odloka se črta znesek
30.000,00 tolarjev in se nadomesti z zneskom 130,00 EUR.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

DAVČNI PRIHODKI

6.192.612

700 Davki na dohodek in dobiček

4.371.066

703 Davki na premoženje

1.188.662

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

72

4528.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta

621.802
5.000
76.700
167.700
1.382.271
1.432.316

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sr.
73

–
2.253.473

KAPITALSKI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog

Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2010

632.884

714 Drugi nedavčni prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

BLED

14.120.669
8.446.085

706 Drugi davki
71

Proračun 2010

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

704 Domači davki na blago in storitve

Št. 032-01/2009-29-424/IV
Beltinci, dne 8. decembra 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

32.316
–
1.400.000

Stran

74

78

13992 /

Št.

103 / 14. 12. 2009

TRANSFERNI PRIHODKI

4.199.768

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

4.199.768

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
783 Prejeta sr. iz proračuna EU za
kohezijsko politiko

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

III.

14.204.569
3.761.338

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

135.580
2.795.119

403 Plačila domačih obresti

29.600

409 Rezerve

63.809

TEKOČI TRANSFERI

2.735.046
68.820

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

188.280

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

669.924

413 Drugi tekoči domači transferi

43

42.500

737.230

410 Subvencije

42

42.500

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve

41

Uradni list Republike Slovenije

1.807.922

414 Tekoči transferi v tujino

100

INVESTICIJSKI ODHODKI

7.017.315

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

7.017.315

INVESTICIJSKI TRANSFERI

690.870

431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso
PU

448.870

432 Inv. transf. proračunskim
uporabnikom

242.000

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–83.900

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
(750+751+752)

16.000

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

16.000

750 Prejeta vračila danih posojil

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

–

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

–

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

115.000

55

ODPLAČILA DOLGA

115.000

550 Odplačila domačega dolga

115.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +

–182.900

X.

–115.000

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) = – III.

+83.900

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2009

182.900

9009 Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali +)
110060 Prenos – sr. iz naslova vračil v javno
telekom. omrežje
110060 Prenos – neporabljena sr.za
investicije v letu 2009

+70.000
+112.900

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Bled.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen

751 Prodaja kapitalskih deležev
V.

16.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

3. člen

IV.

752 Kupnine iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
16.000

0

(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem
načrtu;
2. prihodki iz naslova turistične takse;
3. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja
okolja zaradi odlaganja odpadkov;
5. požarna taksa;
6. prihodki iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, ki se uporabijo za financiranje odhodkov predvidenih
v načrtu razvojnih programov;
7. prihodki iz naslova komunalnega prispevka;
8. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju;

Uradni list Republike Slovenije
cest;

9. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih

10. komunalni prispevek za kanalizacijo;
11. sredstva zbrana iz naslova kanalščine in čiščenja
odpadnih voda;
12. prejemki iz državnega proračuna za določene namene;
13. sredstva nakazana v proračun, za vračilo vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje;
14. prihodki iz naslova najemnin od oddaje gospodarske
javne infrastrukture v najem.
(2) Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan
ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov
povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
(3) Med namenska sredstva sodijo tudi sredstva proračunske postavke za odpravo plačnih nesorazmerij.
(4) Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti
namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih
uporabnikov se izvajajo na nivoju proračunske postavke –
konto.
(3) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu
krajevne skupnosti, odloča predsednik sveta brez omejitev.
(4) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu
neposrednih uporabnikov:
– občinski svet
– nadzorni odbor
– župan
odloča župan brez omejitev.
(5) O prerazporeditvah pravic porabe na predlog vodje
pristojnega oddelka odloča župan. Župan lahko prerazporeja
proračunska sredstva (prerazporeja pravice porabe) v posebnem delu proračuna in sicer v finančnem načrtu občinske
uprave med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.
(6) V obseg prerazporeditev ne štejejo:
– prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke,
– prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji,
– prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za
nepredvidene namene),
– prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.
(7) Prerazporeditev proračunskih sredstev župan izvede
na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega je razvidno, katera
proračunska postavka se zmanjšuje in katera povečuje, s
čimer ostane proračun uravnotežen.
(8) Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in
odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom
financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni
pogoji 39. člena ZJF.
(9) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
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načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
(5) Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in
četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski
uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih
postavk udeležbe Občine Bled.
(6) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni
za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
(2) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov
na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
(1) Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
(2) Proračunska rezerva (za naravne nesreče) se v letu
2010 ne oblikuje.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
5.000 evrov (za posamezen namen) župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
(1) V proračunu se do višine določene v posebnem
delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki
je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob
sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo
mogoče predvideti zadostnih sredstev.
(2) Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
2,0% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višine
5.000 evrov za posamezen namen.
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(4) O sklepih o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presega županova pooblastila, odloča
občinski svet.
(5) Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2010
je določen v višini 62.609,00 evrov.
4. POSEBNOSTI UPR. IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka
77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki
jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine
5.000,00 evrov.
11. člen
(nakup zemljišč)
Župan lahko samostojno odloča o nakupu zemljišč do
površine 300 m2.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
(1) Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. in 86. člen
ZJF ter 10.a in 10.e člen ZFO-1.
(2) Iz proračuna občine (splošni del proračuna – račun
financiranja) je razvidno, da Občina Bled v letu 2010 ne predvideva dodatnih zadolžitev.
(3) Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi
poroštva.
(4) Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem
daje poroštvo.
(5) Župan lahko samostojno – do višine 50.000,00 evrov
– odloča o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih
podjetij in javnih zavodov.
(6) O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih
podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo 50.000,00 evrov,
odloča Občinski svet Občine Bled.
(7) Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpiše
župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Bled v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 410-104/2009
Bled, dne 8. decembra 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
BREZOVICA
4529.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci
Brezovica

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96, z vsemi
spremembami do vključno ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09)),
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z vsemi spremembami in dopolnitvami) ter Statuta Občine Brezovica (Uradni list
RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 22. seji
dne 3. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica
1.
Spremenita se tretja alinea drugega odstavka in četrti
odstavek 16. člena odloka tako, da glasita:
»– 5 predstavnikov delavcev zavoda.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določi
zakon in ta odlok, pri čemer upoštevajo v svoji sestavi enakomerno zastopanost vseh enot vrtca:
– po enega predstavnika iz enote Vnanje Gorice,
– po enega predstavnika iz enote Podpeč,
– po enega predstavnika iz enote Rakitna,
– po enega predstavnika iz enote Notranje Gorice,
– po enega predstavnika iz enote Brezovica.«
2.
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 24/09
Brezovica, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

4530.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Preserje

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96, z vsemi
spremembami do vključno ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09)),
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z vsemi spremembami in dopolnitvami) ter Statuta Občine Brezovica (Uradni list
RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 22. seji
dne 3. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Preserje
1.
Spremenita se druga alinea drugega odstavka in tretji
odstavek 16. člena Odloka tako, da glasita:
»– 5 predstavnikov delavcev zavoda.
Predstavnike delavcev zavoda se voli: 1 predstavnik iz
podružničnih šol, 2 predstavnika učiteljev razredne stopnje ali

Uradni list Republike Slovenije
upravno-administrativni oziroma tehnični delavec ter 2 predstavnika učiteljev predmetne stopnje.«
2.
Doda se novi, četrti odstavek 25. člena, ki glasi:
»Ne glede na določbo 53. člena zakona je lahko za
ravnatelja javne šole imenovan tudi, kdor lahko v skladu s
146. oziroma 148. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96),
42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 36/08) in 9.a členom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09, ZOFVI-H) opravlja
vzgojno-izobraževalno delo učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal naloge ravnatelja, ima ob
uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 58/09, ZOFVI-H) izobrazbo najmanj druge stopnje
oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi najmanj druge stopnje, in izpolnjuje druge pogoje
za ravnatelja šole.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
3.
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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2.
Doda se novi, četrti odstavek 25. člena, ki glasi:
»Ne glede na določbo 53. člena zakona je lahko za
ravnatelja javne šole imenovan tudi, kdor lahko v skladu s
146. oziroma 148. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96),
42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 36/08) in 9.a člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09, ZOFVI-H) opravlja
vzgojno-izobraževalno delo učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal naloge ravnatelja, ima ob
uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 58/09, ZOFVI-H) izobrazbo najmanj druge stopnje
oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi najmanj druge stopnje, in izpolnjuje druge pogoje
za ravnatelja šole.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
3.
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 23/09
Brezovica, dne 3. decembra 2009

Št. 22/09
Brezovica, dne 3. decembra 2009

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

4532.
4531.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96, z vsemi
spremembami do vključno ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09)),
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z vsemi spremembami in dopolnitvami) ter Statuta Občine Brezovica (Uradni list
RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 22. seji
dne 3. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Brezovica pri Ljubljani
1.
Spremenita se tretja alinea drugega odstavka in tretji
odstavek 16. člena Odloka tako, da glasita:
»– 5 predstavnikov delavcev zavoda.
Predstavnike delavcev zavoda se voli: 1 predstavnik iz
podružničnih šol, 2 predstavnika učiteljev razredne stopnje ali
upravno-administrativni oziroma tehnični delavec ter 2 predstavnika učiteljev predmetne stopnje.«

Pravilnik o dodeljevanju socialnovarstvene
pomoči v Občini Brezovica

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB2), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) ter Statuta Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine
Brezovica na 22. redni seji dne 3. 12. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju socialnovarstvene pomoči
v Občini Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki za dodelitev socialnovarstvenih pomoči v Občini Brezovica, ki jih izvaja
Center za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik.
Socialnovarstvene pomoči po tem pravilniku so:
– denarna pomoč.
2. člen
Občina Brezovica sredstva za socialnovarstvene pomoči
po tem pravilniku zagotavlja v vsakoletnem proračunu občine
na posebni proračunski postavki Socialnovarstvo materialno
ogroženim – Pomoč družini in posamezniku.
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3. člen
Do denarnih pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani Občine Brezovica, ki imajo stalno prebivališče v Občini
Brezovica, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti
nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske
možnosti za rešitev socialne stiske.
4. člen
Kriteriji za dodelitev denarnih pomoči je minimalni dohodek, določen v 22. členu Zakona o socialnem varstvu, ki je
glede na socialne razmere upravičenca lahko povečan za 50%
minimalnega dohodka in izredne socialne okoliščine.
5. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem
znesku v višini 50% osnovnega zneska denarne pomoči, kot bi
mu pripadal po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni
ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso
družinski člani po Zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo
dohodke iz 27. člena Zakona o socialnem varstvu skupaj z
upravičencem.
6. člen
Denarne pomoči po tem pravilniku so:
1. Denarna pomoč za premostitev trenutne materialne
ogroženosti
2. Denarna pomoč za regresiranje šolskih potrebščin
osnovnošolcem in dijakom
3. Denarna pomoč za sofinanciranje šole v naravi
4. Denarna pomoč za regresiranje šolskih kosil v osnovni
šoli
5. Denarna pomoč drugim primerom, ki jih obravnava in
odobri odbor za družbene dejavnosti.
7. člen
1. Osnovni znesek denarne pomoči za premostitev trenutne materialne ogroženosti je 150,00 €.
2. Regresiranje šolskih potrebščin osnovnošolcem in dijakom (za prvega otroka 50% osnovnega zneska, za drugega
in ostale otroke pa po 25% osnovnega zneska).
3. Sofinanciranje šole v naravi v višini 50% celotnega
zneska.
4. Regresiranje šolskih kosil v osnovni šoli v višini cene
oziroma 100%
5. Drugim primerom, ki jih obravnava odobri odbor za
družbene dejavnosti tudi določi višino denarne pomoči.
8. člen
Znesek odobrene denarne pomoči iz 1., 2. in 5. točke
6. člena se praviloma izplača na osebni račun vlagatelja. izjemoma pa tudi v funkcionalni obliki, tj. izdajatelju računa za
blago in storitve, za katere je upravičenec vložil prošnjo neposredno izvajalcu, izdajatelju računa za blago ali storitve.
Znesek odobrene denarne pomoči iz 3. točke in 4. točke
6. člena pa se izplača izdajatelju računa za storitve, za katere
je upravičenec vložil prošnjo neposredno izvajalcu, izdajatelju
računa za storitve.
9. člen
Višina denarne pomoči iz 7. člena tega pravilnika, se za
upravičence, ki prejemajo dohodke, določi kot razlika med minimalnim dohodkom iz 22. člena Zakona o socialnem varstvu na
osebo ali družino, povišanega za 50%, ki pripada upravičencu
in njegovimi dohodki, ugotovljenimi na način, ki ga določa Zakon o socialnem varstvu.
Pri določitvi višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki posameznika ali družine po 27. in 28. členu
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), in sicer:
dediščine, darila in vsi dohodki in prejemki posameznika in nje-
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govih družinskih članov, ki so vir dohodnine, kakor tudi osebni
prejemki, ki so obdavčljivi.
Pri odmeri denarne pomoči se ne upošteva:
– dodatek za pomoč in postrežbo,
– prejemki za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini,
– otroški dodatek in družbena pomoč otrokom,
– štipendije,
– dohodki občasnega dela invalidov.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je
posameznik in njegovi družinski člani pridobil v zadnjih treh
mesecih pred vložitvijo zahtevka.
10. člen
Denarna pomoč se praviloma dodeli enkrat v koledarskem
letu za enega od namenov iz 6. člena tega pravilnika.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se lahko vlagatelju poleg enega izmed namenov denarnih pomoči iz
1., 2., 3. in 5. točke 6. člena tega pravilnika, lahko hkrati dodeli
tudi denarna pomoč za regresiranje šolskih kosil v osnovni
šoli.
Izjemoma se denarna pomoč za premostitev trenutne
materialne ogroženosti lahko odobri dvakrat letno v primeru
izrednih socialnih okoliščin.
11. člen
Postopke za pridobitev pravic po določbah tega pravilnika, po pooblastilu Občine Brezovica, vodi in o njih odloča
Center za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik.
12. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev denarne pomoči
na predpisani vlogi pri Centru za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik, ki je sestavni del tega pravilnika.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in s
tem pravilnikom.
13. člen
Center za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik preveri
podatke iz vloge in dokazila in v skladu z Zakonom o upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1,
126/07 in 65/08) odloči o upravičenosti do občinske denarne
pomoči z odločbo ali sklepom.
14. člen
Zoper odločbo ali sklep Centra za socialno delo Ljubljana
- Vič je dovoljena pritožba, ki jo občan vloži v roku petnajst dni
od vročitve odločbe ali sklepa na naslov Centra za socialno
delo Ljubljana Vič - Rudnik.
O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik odloča župan Občine Brezovica.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Pri dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Brezovica se
upoštevajo določbe tega pravilnika. Za primere, ki niso urejeni
s tem pravilnikom, pa se smiselno uporabljajo določila Zakona
o socialnem varstvu.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 25/09
Brezovica, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
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Št.

CANKOVA
4533.

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

Odlok o rebalansu II proračuna Občine
Cankova za leto 2009

73

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZLS
– UPB2), 27/08 Odl. US, 76/08, Uradni list RS, št. 100/08 in
79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, Uradni list RS, št. 109/08 in 49/09), Zakona
o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07
– Odl. US in 57/08) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova
(Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na
23. redni seji dne 7. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu II proračuna Občine Cankova
za leto 2009

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.618.333

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.248.173

DAVČNI PRIHODKI

1.179.222

700 Davki na dohodek in dobiček

1.081.607

703 Davki na premoženje

69.711

704 Domači davki na blago in storitve

27.904

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

286.218

0
68.951
11.865

0

40

TEKOČI ODHODKI

470.041

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

157.936

409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

43

1.639.502

25.572
268.033
5.500
13.000
574.391
2.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

378.211

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

61.250

413 Drugi tekoči domači transferi

Rebalans
2009

706 Drugi davki

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

71

286.218

II.

2. člen

Skupina/Podskupina kontov/Konto

0

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

70

5.800

403 Plačila domačih obresti

v eurih

34.599

730 Prejete donacije iz domačih virov

402 Izdatki za blago in storitve

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

13997

5.800

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Cankova za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 58/09) se spremeni 2. člen in se
glasi:

Stran

PREJETE DONACIJE
731 Prejete donacije iz tujine

74

1. SPLOŠNA DOLOČBA

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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132.930

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

572.535

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

572.535

INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

22.536
0

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

2.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

20.536

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

2.800

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

2.800

75

– 21.169

711 Takse in pristojbine

400

750 Prejeta vračila danih posojil

0

712 Denarne kazni

400

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

980

714 Drugi nedavčni prihodki

55.306

KAPITALSKI PRIHODKI

78.142

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog

43.543
0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

2.800

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

1.250

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

1.250

440 Dana posojila

0

Stran
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441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

VI.

Uradni list Republike Slovenije
1.250

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

1.550

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

21.000

55

ODPLAČILO DOLGA

21.000

550 Odplačilo domačega dolga

21.000

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

– 40.619

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

– 21.000

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII-VIII-IX)

21.169

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31. 12. 2008

40.619

9009 Splošni sklad za drugo
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.

«

3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-13/2009
Cankova, dne 7. decembra 2009
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

4534.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno
infrastrukturo za območje Občine Cankova

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet
Občine Cankova na 23. seji dne 7. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno infrastrukturo
za območje Občine Cankova
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja
stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje

Občine Cankova, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne
opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste
komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo
za območje Občine Cankova, ki ga je v novembru 2009 pod
št. proj. 01-2007 izdelalo podjetje Projektivni biro Lazar d.o.o.,
Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota. Elaborat s prilogami je
na vpogled na sedežu Občine Cankova.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja
infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja Občina Cankova oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po
njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture;
– objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih
in padavinskih odpadnih voda (kanalizacijska infrastruktura in
čistilna naprava);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme
so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste
komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo
komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali
ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in
namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven
oskrbe;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme,
znižani za tisti del stroškov, ki se ne financira iz sredstev komunalnega prispevka oziroma iz občinskega proračuna;
5. komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo,
ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela stroškov obstoječe komunalne opreme, na
katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo uporabljal;
6. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem
odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo
priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno
površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa ta odlok;
7. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
8. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
9. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen
del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in
za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določana za
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
(2) Obračunsko območje vodovodnega omrežja je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po
veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi in so
opremljene z vodovodnim omrežjem. V občini so z javnim vodovodnim omrežjem opremljena vsa naselja razen naslednjih:
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Št.

– Domajinci (delno)

Obračunsko območje

– Gerlinci

ČN Cankova

– Gornji Črnci (delno)
– Korovci

Obračunsko območje

– Skakovci
– Topolovci

Občina Cankova

Obračunsko območje je prikazano v listu 2 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega
odloka.
(3) Obračunsko območje objektov in omrežja za odvajanje
in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda je določeno na podlagi prispevnega območja čistilnih naprav in obsega
površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene
poselitvi in so opremljene s kanalizacijskim omrežjem. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 3 v kartografskem delu
elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
Obračunsko območje
– ČN Cankova
(4) Obračunsko območje občinskih cest je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih
prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 4 v kartografskem delu elaborata
iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen
(1) Obstoječa komunalna oprema, ki je vrednotena v
programu opremljanja, je prikazana na listu št. 1 (kanalizacija,
vodovod) v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka
1. člena tega odloka.
(2) Skupni in obračunski stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih
znašajo:
Kom. infrastruktura

S

OS

2.041.687

1.554.520

– Kanalizacija
– ČN Cankova

1.011.340

1.011.340

– Cestno omrežje

5.793.525

5.185.867

5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, tj. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(i)), znašajo:
Vodovod

Občina Cankova1

13999

Cena Euro/m2
površine
parcele Cpi
4,38

Cena Euro/m2
neto tlorisne
površine Cti
14,10

Cena Euro/m2
površine
parcele Cpi
2,32

Cena Euro/m2
neto tlorisne
površine Cti
9,24

Ceste

– Krašči (delno)

Obračunsko območje

Stran

Kanalizacija

– Cankova

– Vodovod
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Cena Euro/m2
površine parcele
Cpi

Cena Euro/m2
neto tlorisne
površine Cti

1,89

7,32

1 Za celotno naselje Cankova in Skakovci ter dele naselij
Domajincev in Kraški Vrh, Romi Gornji Črnci, Romi Domajinci,
kjer je urejen javni vodovod, V ostalih delih naselij Domajincev in
Kraški Vrh, Romi Gornji Črnci, Romi Domajinci, kjer ni urejen javni
vodovod se vodovodno omrežje ne upošteva pri izračunu komunalnega prispevka.

6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so
izraženi v EUR in so obračunani na dan 1. 9. 2009.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep
se objavi v uradnem glasilu občine.
7. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta.
8. člen
(1) Pri površini parcele se upošteva velikost parcele po
podatkih iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če parcela objekta oziroma njena površina ni določena, se jo opredeli tako, da se velikost stavbišča (fundus)
pomnoži s faktorjem 1,5.
9. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto
tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami
po predpisih o graditvi objektov.
10. člen
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme
lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z
vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k projektnim rešitvam pristojnega soglasodajalca razvidno, da se zanjo lahko
izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodnim
omrežjem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k projektnim rešitvam pristojnega soglasodajalca razvidno, da se
zanjo lahko izvede priključek na obstoječe javno vodovodno
omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijskim
omrežjem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k projektnim
rešitvam pristojnega soglasodajalca razvidno, da se zanjo lahko
izvede priključek na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje.

Stran
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11. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev
dejavnosti K(dejavnost), ki jih določa ta odlok.
(2) Za opredelitev namembnosti objekta se upoštevajo
predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena
enotna klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta,
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o
namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po
predpisih o graditvi objektov.
12. člen
Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
(1) S tem odlokom se določi naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp
znaša 50%;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 50%.
(2) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji
faktorji dejavnosti K(dejavnost):
Vrsta objekta Kdejavnost
Klasifik. št.

Klasifikacija

Faktor (Kdej)

1

STAVBE

11

Stanovanjske stavbe

11100

Enostanovanjske stavbe

1

11210

Dvostanovanjske stavbe

0,9

11221

Tri- in večstanovanjske stavbe

0,8

11222

Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

0,8

11300

Stanovanjske stavbe za posebne namene

0,8

12

Nestanovanjske stavbe

121

Gostinske stavbe

12111

Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

1,3

12112

Gostilne, restavracije in točilnice

1,3

12120

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

1,3

12120

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki turizem)

0,7

122

Upravne in pisarniške stavbe

12201

Stavbe javne uprave

1

12202

Stavbe bank, pošt, zavarovalnic

1,3

12203

Druge upravne in pisarniške stavbe

1

123

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

12301

Trgovske stavbe

1,3

12302

Sejemske dvorane, razstavišča

1

12303

Bencinski servisi

1,3

12304

Stavbe za druge storitvene dejavnosti

1

124

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
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Stran

14001

Klasifik. št.

Klasifikacija

Faktor (Kdej)

12410

Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe

1,3

12420

Garažne stavbe

1

125

Industrijske stavbe in skladišča

12510

Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija)

0,8

12510

Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ 500 m2 pokritih površin)

0,7

12510

Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno infrastrukturo: klavnice, 1,3
mlekarne itd.)

12520

Rezervoarji

1

12520

Silosi in skladišča

0,7

12520

Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi in razstreliva, vključno s fitofarmacevtskimi pripravki) 1,3

126

Stavbe splošnega družbenega pomena

12610

Stavbe za kulturo in razvedrilo

0,8

12620

Muzeji in knjižnice

0,8

12630

Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

0,8

12640

Stavbe za zdravstvo

1,0

12650

Športne dvorane

0,8

127

Druge nestanovanjske stavbe

12711

Stavbe za rastlinsko pridelavo

0,7

12712

Stavbe za rejo živali

0,7

12713

Stavbe za spravilo pridelka

0,7

12714

Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

0,7

12721

Stavbe za opravljanje verskih obredov

0,7

12722

Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti

0,7

12730

Kulturni spomeniki

0,7

12740

Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

1

23

Kompleksni industrijski objekti

230

Kompleksni industrijski objekti

2301

Rudarski objekti

1,3

2302

Energetski objekti

1,3

2303

Objekti kemične industrije

1,3

2304

Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje

1,3

24

Drugi gradbeni inženirski objekti

241

Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas

24110

Športna igrišča razen zelenih površin

0,7

24122

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

0,7

242

Drugi gradbeni inženirski objekti

24201

Vojaški objekti

1

24205

Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, odprta skladišča ipd.)

0,7

za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1,0.
(3) V prvem in drugem odstavku tega člena opredeljena podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka po tem odloku
so enaka za vse vrste komunalne opreme na vseh obračunskih območjih.
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14. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne
opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja
namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto
komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je
omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.
15. člen
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej
ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko
zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v
obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
(3) Glede na ugotovitve se nato izračunajo ustrezni deli
komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota
je komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
16. člen
Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna
na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) x Cp(i) x Dp) + (K(dejavnost) x
A(tlorisna) x Ct(i) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
……… komunalni prispevek za določeno
vrsto infrastrukture;
……… površina parcele objekta;
Aparcela
……… neto tlorisna površina predvidenega
Atlorisna
objekta;
……… delež parcele pri izračunu
Dpi
komunalnega prispevka (0,5);
……… delež neto tlorisne površine objekta
Dti
pri izračunu komunalnega prispevka
(0,5);
Dpi + Dt = 1 ……… Če odlok ne določi drugače je
razmerje Dpi: Dti = 0,5: 0,5;
……… V primeru, da gre za mešano
Kdejavnosti
območje, občina določi faktor
dejavnosti (Kdejavnosti). Če odlok ne
določi drugače, je faktor dejavnosti
1,0;
Cpi
……… cena na m2 parcele za posamezno
vrsto komunalne infrastrukture na
območju opremljanja;
Cti
……… cena na m2 neto tlorisne površine
za posamezno vrsto komunalne
infrastrukture na območju
opremljanja.
KPi

17. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek
izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih
tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine
objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega
odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po
spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
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(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega
odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega
člena negativna, se komunalni prispevek ne plača.
18. člen
Za nadomestno gradnjo se komunalni prispevek izračuna na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne
površine objekta v 17. členu tega odloka.
19. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– za gradnjo neprofitnih stanovanj;
– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Drugih oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
20. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo
komunalnega prispevka uprava Občine Cankova z odločbo.
(2) Uprava izda odločbo, s katero odmeri komunalni
prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po
tem, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme
obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne
zahteve.
(4) Občinska uprava o izdani odločbi obvesti tudi organ,
pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
(5) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi
v roku 30 dni.
21. člen
Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti
priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o
graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero
komunalnega prispevka.
22. člen
(1) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek
pred izdajo gradbenega dovoljenja. Pritožba ne zadrži plačila komunalnega prispevka.
(2) Mogoče je določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni
prispevek plačan najkasneje v enem letu od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. O
možnosti obročnega odplačevanja odloči župan na predlog
zavezanca. V primeru obročnega odplačevanja ne velja rok
plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta določi v odločbi o odmeri komunalnega prispevka v skladu z opredeljeno
dinamiko plačil.
23. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri
pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega
dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je
prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.
24. člen
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka
poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno
opremo oziroma priključno mesto, ki ga zagotovi Občina
Cankova investitorju do njegove parcelne meje.
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(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje komunalnih priključkov od priključnega mesta na parcelni meji
do objekta investitorja, ki so v zasebni lasti in jih zagotovi
investitor.
25. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna
in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme
ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne
opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega
proračuna.
26. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministrstvo, pristojno za prostor.

Št.

A.

I.
70

71

1. SPLOŠNA DOLOČBA

257.676

703 Davki na premoženje

2.973

704 Domači davki na blago in storitve

1.766
0

NEDAVČNI PRIHODKI

6.119

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

2.560
232
0
106
3.220

KAPITALSKI PRIHODKI

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

PREJETE DONACIJE

2.665

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.665
0

TRANSFERNI PRIHODKI

47.389

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

47.389

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

86.438

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

26.590

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

(podlaga za začasno financiranje)

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom
o proračunu Občine Cankova za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 29/09 in 58/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

262.415

700 Davki na dohodek in dobiček

II.

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Cankova (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

3. člen

DAVČNI PRIHODKI

731 Prejete donacije iz tujine
74

(vsebina sklepa)

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

268.534

714 Drugi nedavčni prihodki

1. člen

2. člen

318.588

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

73

v EUR
Proračun
januar–
marec 2010

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

712 Denarne kazni

Sklep o začasnem financiranju Občine
Cankova v obdobju januar–marec 2010

14003

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

711 Takse in pristojbine

72

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Cankova
v obdobju januar–marec 2010

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

706 Drugi davki

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 99. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list
RS, št. 32/07) je župan Občine Cankova dne 25. 11. 2009
sprejel

Stran
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Št. 354-66/2009
Cankova, dne 7. decembra 2009

4535.
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III.

353.759

4.496
54.341
1.011
0
113.089
0
85.879
4.616
22.594

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

150.289

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

150.289

INVESTICIJSKI TRANSFERI

3.943

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

3.943

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–35.172

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

1.233

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.233

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

75

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

44

1.233

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

7. člen
Občina Cankova se v obdobju začasnega financiranja ne
bo zadolževala.

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti

5. KONČNA DOLOČBA

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

8. člen
1.233

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje
VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

4.778

55

ODPLAČILA DOLGA

4.778

550 Odplačila domačega dolga

4.778

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–38.717

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–4.778

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.IX.)

35.172

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2008

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
(obseg zadolževanja občine)

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

VI.

6. člen

40.619

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 410-12/2009
Cankova, dne 7. decembra 2009
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

4536.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Cankova za leto 2010

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list
RS, št. 32/07), v skladu s 180. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe), 218. členom
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe), 22. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00, 46/01) je Občinski
svet Občine Cankova na 23. redni seji dne 7. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Cankova za leto 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2010
znaša 00376 EUR/m2.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo
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stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2009
(Uradni list RS, št. 113/08).
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 426-08/2009
Cankova, dne 7. decembra 2009
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

DOBREPOLJE
4537.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Dobrepolje/4

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96 in 18/98 odl. US), 40. in 41. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07, ZOFVI – UPB5, 101/07 odl. US,
36/08, 22/09 odl. US, 55/09 skl. US, 58/09, popr. 64/09 in popr.
65/09) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS,
št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 23. redni seji
dne 2. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Dobrepolje/4
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi
javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje z upoštevanjem dosedanjih sprememb in dopolnitev (v
nadaljnjem besedilu: odlok) (Uradni list RS, št. 38/97, 39/98,
103/02 in 59/08).
2. člen
Besedilo 16. člena se nadomesti tako, da se glasi:
»Zavod opravlja svet zavoda, ki ga predstavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega ali vzgojno-izobraževalnega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku, ki ga določa zakon in ta
odlok.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma
pomočnika ravnatelja, ne more voliti in biti izvoljena oziroma
imenovana v svet.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– iz vrst pedagoških delavcev razredne stopnje centralne
šole na Vidmu, PŠ Kompolje in PŠ Ponikve – 1 član,
– iz vrst pedagoških delavcev predmetne stopnje centralne šole na Vidmu – 1 član,
– iz vrst pedagoških delavcev PŠ Struge – 1 član,
– iz vrst pedagoških delavcev VVE Ringaraja in DE Ciciban – 1 član,
– iz vrst nepedagoških delavcev – 1 član.
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Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev:
– iz vrst staršev učencev, ki obiskujejo šolo na Vidmu
– 1 član,
– iz vrst staršev otrok, ki obiskujejo VVE Ringaraja in DE
Ciciban – 1 član,
– iz vrst staršev učencev iz PŠ, ki se menjavajo – 1 član.
V prvem mandatu je predstavnik PŠ Kompolje, v drugem
predstavnik PŠ Ponikve, v tretjem predstavnik PŠ Struge.«
Člani sveta izmed sebe izvolijo na ustanovni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista
oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v
zavodu.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status njegovemu otroku kot status predšolskega otroka v VVE
Ringaraja in DE Ciciban, oziroma status učenca v šoli, katero
predstavlja predstavnik staršev v svetu zavoda.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2009
Videm, dne 2. decembra 2009
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC
4538.

Obvezna razlaga Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje
urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica

Na podlagi 61., 74. in 98. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Dolgoročnega plana
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec (Uradni list SRS,
št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 83/98,
88/04) in Družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za
obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89, in
Uradni list RS, št. 40/92, 88/04) za območje Dobrova - Polhov
Gradec ter 7. in 30. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov
Gradec (Naš časopis, št. 252/99, 350/08) je Občinski svet
Občine Dobrova - Polhov Gradec na 16. redni seji dne 18. 11.
2009 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica
(Uradni list RS, št. 78/08)
1.
Sprejme se obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 Šujica,
v nadaljevanju: odlok, ki se glasi:
»Določila 23. člena odloka v poglavju VIII. ETAPNOST
IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI
IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA, je treba razumeti tako, da
je izvedba prostorske ureditve razdeljena na samostojne
gradbene faze. Vsaka od morfoloških enot z oznakami ME1,
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ME3 in ME4 predstavlja eno gradbeno fazo. Vsak stanovanjski
objekt v ME2 in ME5 predstavlja samostojno gradbeno fazo.
Izvedba posamezne gradbene faze poteka etapno. Prvo
etapo gradbene faze predstavlja gradnja tistega dela prometne
in komunalne infrastrukture naselja, ki je potreben za izvedbo
stanovanjskih objektov v posamezni fazi. V drugi etapi posamezne faze se bodo gradili stanovanjski objekti.«
2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
3.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0001/2007-35
Dobrova, dne 18. novembra 2009
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

4539.

Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega
vnebovzetja na Dobrovi pri Ljubljani
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08),
16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis: 252/99, 351/08) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, Območne enote Ljubljana je Občinski svet Občine
Dobrova - Polhov Gradec na 16. redni seji dne 2. 12. 2009
sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja
na Dobrovi pri Ljubljani za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo kulturne, zgodovinske in umetnostno-arhitekturne vrednote ter se zagotovi nadaljnji obstoj,
se za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika razglasi
enoto kulturne dediščine: EŠD 1771 Dobrova pri Ljubljani –
Cerkev Marijinega vnebovzetja.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik
lokalnega pomena:
Romarska cerkev, obdana s pokopališčem, je bila zgrajena na prostoru srednjeveške predhodnice v letih 1713 do 1716,
po načrtih stavbenika Gregorja Mačka. Osmerokotno ladjo in
prezbiterij prekrivata kupoli, nad ladjo je razgibano členjena
svetlobnica. Zvonik ob zahodni fasadi je bil leta 1752 povišan
in barokiziran. Kupolo prezbiterija in svetlobnico je v letih 1876
in 1979 poslikal Matija Bradaška. Cerkvena oprema je večina
iz 19. stoletja. Glavni oltar je delo Mateja Tomca iz leta 1853,
Marijin kip je iz leta 1799, kipi cerkvenih učiteljev, delo Henrika
Mihaela Löhra, so iz starejšega baročnega oltarja. Slika Vizija
sv. Filipa Nerija, delo rimskega umetnika Michelangela Ricciolinija iz leta 1709, postavljena na slavoločni steni, je bila prvotno
v ljubljanski stolnici.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Dobrova,
na parceli št. *1141/4. Vplivno območje spomenika obsega
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enoto dediščine EŠD 17242 Dobrova pri Ljubljani – Pokopališče z enoto dediščine EŠD 17164 Dobrova pri Ljubljani
– Kapela sv. Marije Magdalene ter travnate površine vzhodno,
zahodno in južno od pokopališča. Vplivno območje obsega
parcele št. 1141/10, 1143/9, 1143/4, 1143/8, 1143/3, vse k.o.
Dobrova.
Cerkev z vplivnim območjem stoji v območju arheološke
dediščine EŠD 22671 Dobrova pri Ljubljani – Arheološko najdišče Dobrova.
Meji spomenika in vplivnega območja sta vrisani na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in redno vzdrževanje kulturnih, umetnostnih,
arhitekturnih, zgodovinskih in arheoloških vrednot, v njihovi
izvirnosti in neokrnjenosti tako na zunanjščini kot v notranjščini
z vso izvirno slikarsko in stavbno opremo; v primeru okrnitve
spomenika ali njegove opreme je potrebno zagotoviti vrnitev v
prvotno stanje;
– ohranjanje namembnosti spomenika skladno s prvotno
namembnostjo;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
izvirnih prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine
spomenika ter njegove opreme po načelu ohranjanja v obliki,
legi, gabaritu, konstrukciji, materialu, strukturi in barvni podobi;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjščine in notranjščine ter notranje opreme z
rušenjem in odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo
in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved vseh posegov v zemeljske plasti spomenika,
razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
zavoda;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki
določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– posebej za enoto dediščine EŠD 17164 Dobrova pri
Ljubljani – Kapela sv. Marije Magdalene ohranjanje in redno
vzdrževanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih zgodovinskih in arheoloških vrednot, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v notranjščini z vso originalno
slikarsko in stavbno opremo; v primeru okrnitve spomenika
ali notranje opreme je potrebno zagotoviti vrnitev v prvotno
stanje;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora, razen za potrebe širitve
pokopališča, ki ga s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem
odobri ZVKDS, OE Ljubljana;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega značaja vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo
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ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS, OE Ljubljana;
– prepoved vseh posegov v zemeljske plasti vplivnega
območja, razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim
soglasjem ZVKDS.
5. člen
Lastnik in/ali upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika ali posameznih spomeniških
vrednot, posebej ne osnovne namembnosti.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
ZVKDS, OE Ljubljana.
7. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1. Nadzor nad izvajanjem tega
odloka opravlja inšpektorat pristojen za kulturo.
8. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status
kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v 3. členu tega
odloka.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 011-0016/2009-7
Dobrova, dne 2. decembra 2009
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

4540.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A in 70/08) in 7. in 16. člena Statuta Občine Dobrova
- Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99, 351/08) je Občinski
svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 16 redni seji dne
2. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni
službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
1. člen
V Odloku o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov (Uradni list RS, št. 1/05) se v 3. členu 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. Zbirna stiskalnica je elektronsko vodena in nadzorovana stiskalnica mešanih komunalnih odpadkov z vgrajenim
sistemom tehtanja. Dostop uporabnikov in njihovo evidentiranje
se zagotavlja z indentifikacijsko kartico. Ena zbirna stiskalnica
je namenjena za okrog 300 uporabnikov. O postavitvi zbirne
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stiskalnice, predvsem v predelih blokovne gradnje, odloči pristojni organ na predlog izvajalca, če je na enem prevzemnem
ali zbirno-prevzemnem mestu takšno število posod, da primanjkuje potrebni prostor za njihovo postavitev.«.
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. Podzemni zabojniki so nadomestilo posodam za mešane komunalne odpadke, posodam za organske kuhinjske
odpadke, posodam za papir in karton, posodam za embalažo
iz stekla in plastike. Podzemni zabojniki so postavljeni pod
zemljo in so sestavljeni iz nadzemne enote za vnos odpadkov in podzemnega zbiralnega dela. Eden ali več podzemnih
zabojnikov predstavlja podzemno zbiralnico. Uporabnike, ki
odlagajo odpadke v podzemne zabojnike, se evidentira z
identifikacijsko kartico. Ureditev podzemnih zabojnikov se
zagotavlja na način, določen za zbirno oziroma prevzemno
mesto.«.
Dosedanje 7. do 11. točka postanejo 8. do 12. točka.
2. člen
V 10. členu se v prvi alineji prvega odstavka vejica za
besedilom »120 l« nadomesti z besedo »ali« in črta besedilo
»ali 500 l«.
V tretjem odstavku se pred besedo »vrečkah« doda beseda »tipiziranih«.
Na koncu enajstega odstavka se doda nov zadnji stavek,
ki se glasi:
»V primerih, ko je občinska cesta preozka ali prestrma ali
ima neurejeno ali preozko obračališče ter v drugih podobnih
primerih, lahko pristojni organ določi prevzemno mesto za
komunalne odpadke v črnih posodah ali za tipizirane vrečke
tudi v razdalji več kot 150 metrov od roba zemljišča ali stavbe
uporabnika.«.

glasi:

3. člen
Na koncu 11. člena se doda nov zadnji odstavek, ki se

»V primeru, da prostorski in transportni pogoji ne omogočajo dostopnost do zbirnih mest se lahko zbirno-prevzemno
mesto organizira tudi brez zbirnih stiskalnic v tipiziranih posodah.
Tako zbirno-prevzemno mesto je lahko oddaljeno tudi več kot
150 metrov od roba zemljišča ali stavbe uporabnika. Pristojni
organ na predlog izvajalca določi zbirno-prevzemno mesto. Izjemoma lahko pristojni organ na predlog izvajalca določi zbirnoprevzemno mesto na zemljišču v zasebni lasti, če lastnik zemljišča poda izrecno pisno soglasje k določitvi zbirno-prevzemnega
mesta na njegovem zemljišču in pisno soglasje lastnikov zemljišč
potrebnih za dostop s smetarskim vozilom.«.
4. člen
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je zaradi popolne ali delne zapore občinske ceste
izvajalcu onemogočen odvoz odpadkov iz območja zapore,
pristojni organ na predlog naročnika zapore ceste določi za
čas zapore začasno zbirno-prevzemno mesto. Naročnik zapore ceste mora v svojem elaboratu zapore ceste predvideti
začasno zbirno-prevzemno mesto in o tem obvesti izvajalca in
uporabnike najmanj teden dni pred začetkom del.«.
5. člen
14. člen se črta.
6. člen
V 16. členu se v četrti alineji drugega odstavka beseda
»elektromagnetnih« nadomesti z besedo »identifikacijskih«.
7. člen
V prvem odstavku 17. člena se črta druga alineja.
8. člen
V 19. členu se v prvi alineji za besedo »frakcij« doda
besedi »podzemnih zabojnikov«.
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9. člen
V 20. členu se druga alineja za besedama »do uporabe«
doda besedi »posode ali«.
10. člen
V 22. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in dodata
novi peta in šesta alineja, ki se glasita:
»– odlagati komunalne odpadke na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec v nasprotju z določili tega odloka,
– samovoljno premikanje posod za ločeno zbiranje frakcij
iz določenih lokacij zbiralnic.«.
11. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitev javne službe se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi.
Cena storitev javne službe se oblikuje za enoto količine
posamezne storitve. Enota količine storitve je izražena v kubičnih metrih (m³) ali v kilogramih (kg).
Ustanovitelj lahko ob sprejemu cene storitve javne službe
določi tudi fiksni del cene storitev javne službe.«.
12. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Obračun storitev javne službe se opravi v skladu z veljavnimi predpisi.
Spremembe okoliščin pri uporabniku, ki vplivajo na obračun storitev javne službe, se upoštevajo v naslednjem mesecu
od dneva vpisa v register prevzemnih mest.
Če izvajalec v času po vpisu spremembe prostornine ali
števila posod v register prevzemnih mest zaradi pomanjkanja
posameznih posod ne more zagotoviti ustrezne zamenjave,
se do njihove zamenjave storitev javne službe obračunava na
podlagi vpisane spremembe.
Za stanovanja, ki so prazna, in za stavbe ali poslovne
prostore v stavbah, v katerih se ne izvaja poslovna dejavnost
ali stanuje 90 ali več dni, mora lastnik stanovanja oziroma
stavbe ali poslovnega prostora ali njihov uporabnik plačati le
fiksni del cene storitev javne službe. Izvajalec potrdi vpis spremembe v register prevzemnih mest v roku 14 dni od prejema
obvestila.«.
13. člen
V prvem odstavku 27. člena se pika na koncu nadomesti
z vejico in doda nova zadnja alineja, ki se glasi:
»– podzemni zabojniki.«.
14. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 75.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec
– pravna oseba, če:
– ne zagotovi izvajanje javne službe po vrstah in v obsegu, določenem v 5. do 13. členu tega odloka,
– ne zagotovi pogojev iz 15. člena tega odloka,
– ne pripravi programa za obvladovanje kakovosti poslovanja iz 18. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 30.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec –
pravna oseba, če:
– ne vodi registra prevzemnih mest kot je to določeno v
16. členu tega odloka,
– ne zagotavlja ažuriranja registra prevzemnih mest kot
je to določeno v 17. členu tega odloka,
– ne obvešča povzročiteljev komunalnih odpadkov na
način, predpisan z 19. členom tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz tretjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.«.
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15. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v
nasprotju s četrto alinejo 21. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki ravna v nasprotju s četrto alinejo 21. člena
tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka
tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrto alinejo
21. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v
nasprotju z drugo in tretjo alinejo 21. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugo in tretjo alinejo
21. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz sedmega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugo in tretjo alinejo
21. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v
nasprotju s prvo, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto in deseto
alinejo 21. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvo, peto, šesto, sedmo,
osmo, deveto in deseto alinejo 21. člena tega odloka, pa ne
sodi med pravne osebe iz trinajstega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo, peto,
šesto, sedmo, osmo, deveto in deseto alinejo 21. člena tega
odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj
– posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo in četrto alinejo
prvega odstavka 21. člena tega odloka.«.
16. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje
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za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju
s peto alinejo 22. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki ravna v nasprotju s peto alinejo 22. člena tega
odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka
tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 30.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki ravna v nasprotju s peto alinejo 22. člena tega
odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje
za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju
s prvo, tretjo in četrto alinejo 22. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvo, tretjo in četrto alinejo 22. člena
tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz sedmega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo, tretjo in četrto alinejo
22. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje
za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju
s šesto alinejo 22. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki ravna v nasprotju s šesto alinejo 22. člena tega
odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka
tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki ravna v nasprotju s šesto alinejo 22. člena tega
odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.«.

Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj
– posameznik, ki ravna v nasprotju s šesto alinejo 22. člena
tega odloka.«.

17. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj – posameznik, ki ravna v nasprotju s peto alinejo
22. člena tega odloka.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj
– posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo, tretjo in četrto
alinejo 22. člena tega odloka.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj
– posameznik, ki ravna v nasprotju z drugo alinejo 22. člena
tega odloka.

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

18. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek upravnik – pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugo, osmo in
enajsto alinejo 21. člena tega odloka, kadar je za to delo
pooblaščen s pogodbo o opravljanju upravniških storitev.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba upravnika – pravne
osebe.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek upravnik
– samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugo, osmo
in enajsto alinejo 21. člena tega odloka, kadar je za to delo
pooblaščen s pogodbo o opravljanju upravniških storitev.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
Z globo 1.250 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena posameznik – lastnik stavbe.«.
19. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator – pravna oseba, ki ravna v nasprotju z 12. členom
tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 12. členom
tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba organizatorja
– samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost.«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Posode za zbiranje komunalnih odpadkov v velikosti
360, 550, 660, 700, 900 in 1000 l se uporabljajo do njihove
izrabe.
21. člen
Za uporabnike, ki bodo po uveljavitvi tega odloka uporabljali podzemne zabojnike za odlaganje komunalnih odpadkov, se pri obračunu storitve javne službe upoštevajo
prostornine posod, ki so bile osnova za obračun pred uporabo podzemnih zabojnikov.

Št. 011-0016/2009-14
Dobrova, dne 2. decembra 2009
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
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Sklep o spremembi Sklepa o določitvi
vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Grad

Na podlagi 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 56/01, 101/01 in 136/06)
ter 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99,
12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 25. redni
seji dne 4. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Grad
1. člen
V Sklepu o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 83/01) se
1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grad znaša
0,0016 EUR.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010.
Št. 422-1136/09-OS
Grad, dne 4. decembra 2009
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

IVANČNA GORICA
4542.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
lokacijskega načrta S 3/c – Kojina

Na podlagi 57. člena v povezavi s sedmim odstavkom
96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni
list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
24. seji dne 3. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah lokacijskega
načrta S 3/c – Kojina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Uvodne določbe)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o lokacijskem načrtu S3/c – Kojina (Uradni list RS,
št. 33/07) v nadaljevanju »odlok«.
Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na razširitev predvidene pozidave za dodatne 3 stanovanjske objekte na
zemljiščih s parc. št. 805/11, 739/2 in 734/1, vse k.o. Stična.
Spremembe in dopolnitve odloka je izdelalo podjetje Arch
Linea Novo mesto d.o.o., pod št. AL-OPPN-01/08 v septembru
2009. Sestavljajo jih tekstualni del in grafične priloge.
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2. člen
8. člen odloka (opis rešitve načrtovanih objektov in površin) se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Namembnost
Območje urejanja je skladno sprejetim programskim zasnovam namenjeno enodružinski ali max. dvodružinski stanovanjski gradnji s srednjo gostoto, ki ne presega dovoljenih
vplivov in obremenitev okolja za stanovanjska območja. Na
območju so že zgrajeni stanovanjski in gospodarski objekti, na
katerih je mogoče izvajati potrebna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, prenove in spremembe namembnosti.
Zazidalna zasnova
Z izbrano urbanistično ureditvijo se ureja območje namenjeno enodružinski stanovanjski gradnji in prenovi obstoječe
gradnje. Dostop do območja je predviden po novi dostopni
poti iz smeri nove šole oziroma po obstoječi slemenski cesti
iz smeri nove šole. V ožjem območju LN poteka dostopna pot
ob vznožju pobočja, ki je predmet lokacijskega načrta. Nanjo
se priključujejo vsi trije objekti tipa A in objekt tipa D. Obstoječi
objekti in objekt tipa E so dostopni preko internega priključka,
ki bo potekal preko zemljišč parc. št. 739/2, 739/7 in 738/3 do
slemenske ceste parc. št. 739/3. Objekta tipa C in F sta postavljena ob samo slemensko cesto. Objekti tipa A izkoriščajo
pobočno lego območja, tako da so terasasto umeščeni v prostor. Garažne etaže objektov so dostopne iz cestnega, nižjega
nivoja, medtem, ko je pritličje objektov postavljeno na višji nivo
raščenega terena.«
3. člen
9. člen (pogoji za oblikovanje objektov) se spremeni pri
nekaterih FCS, in sicer tako, da se tekst glasi:
»Funkcionalna celota FCS 2:
Funkcionalna celota FCS 2 tvori južni del sredinske pozidave območja, tako da izrablja lego osrednje dostopne ceste,
ob kateri se nahajata dva enodružinska objekta tipa A. Vertikalni gabarit objekta tipa A je K+ P+1, tlorisna dimenzija pa
8,0 x 10,0 m. Ob vsakem objektu je urejen parkirni oziroma
garažni prostor.
Funkcionalna celota FCS 3:
Funkcionalna celota FCS 3 predstavlja obstoječo pozidavo na južnem delu pobočja, ki se zmanjša za zemljišča, ki
sodijo v FCS 7.
Funkcionalna celota FCS5:
Funkcionalna celota FCS5 predstavlja območje na vrhu
pobočja z novogradnjo objekta tipa C, ki je prometno dostopna iz
obstoječe slemenske ceste. Vertikalni gabarit objekta je K+P+M,
tlorisne dimenzije 8,0 x 15.0 m. Ob objektu je garaža tlorisnih
dimenzij 6,0 x 9,0 m, objekt je lahko izveden tudi kot dvojček.
Funkcionalna celota FCS6:
Funkcionalna celota FCS6 predstavlja ohranjeno zeleno
površino z obstoječo pozidavo in se zmanjša za zemljišča, ki
sodijo v FCS 8.
Funkcionalna celota FCS7:
Funkcionalna celota FCS7 predstavlja novo pozidavo na
južnem delu pobočja ob obstoječi pozidavi, kjer je predviden
nov enodružinski stanovanjski objekt tipa E. Vertikalni gabarit
objekta je K+P+M, tlorisna dimenzija pa maksimalno 11,00 x
13,00 m. Ob objektu je urejen parkirni oziroma garažni prostor.
Funkcionalna celota FCS 8:
Funkcionalna celota FCS 8, se nahaja na skrajnem severnem delu, kjer je predviden enodružinski stanovanjski objekt
tipa F. Vertikalni gabarit objekta je K+ P+M, tlorisna dimenzija
pa v obliki črke L, dimenzij maksimalno 10,50 x 8,00 + 2,00
x 6,00 + 4,00 x 6,50 m. Ob objektu sta urejeni dve parkirni
mesti.
Funkcionalna celota FCEO 1:
Funkcionalna celota FCEO 1 je namenjena umestitvi ekološkega otoka.«
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
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4. člen
10. člen (lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo) se spremeni tako, da se v celoti zamenja odstavek »Objekt tipa C« in za zadnjim odstavkom dodata še dva
tipa objektov:
»Objekt tipa C:
Eno- ali dvodružinski objekt (dvojček) z ločeno garažo
gabarit K+P+M
tlorisna dimenzija objekta: 8,0 x 15,00 m
tlorisna dimenzija garaže: 6,0 x 9,0 m.
Streha osnovnega objekta in garaže: je simetrična dvokapnica z naklonom 40 stopinj.
Kota slemena 8,80 m iznad kote urejenega uvoza k
objektu.
Kota pritličja +0,20 m iznad kote utrjenega terena.
Objekt tipa E:
Enodružinski objekt z ločeno garažo
gabarit K+P+M
tlorisna dimenzija objekta: maksimalno 11,00 x 13,00 m
tlorisna dimenzija garaže: 6,0 x 9,0 m.
Streha osnovnega objekta: je večkapnica s frčadami
z naklonom 40–45 stopinj Streha garaže: je enokapnica z
naklonom do 15 stopinj.
Kota slemena 9,50 m iznad kote urejenega uvoza k
objektu.
Kota pritličja +0,20 m iznad kote utrjenega terena.
Objekt tipa F:
Enodružinski objekt
gabarit K+P+M
tlorisna dimenzija: v obliki črke L, dimenzij maksimalno
10,50 x 8,00 + 2,00 x 6,00 + 4,00 x 6,50 m.
Streha: je večkapnica s frčadami z naklonom 40–45
stopinj.
Kota slemena 9,0 m iznad kote urejenega uvoza k
objektu.
Kota pritličja +0,20 m iznad kote utrjenega terena.
Ob objektu so lahko urejena pokrita parkirišča oziroma nadstrešek v velikosti, ki ustreza pogojem enostavnih
objektov.
Obstoječi objekt št. 1 se poruši in nadomesti z garažo
dimenzij 5,10 x 15,30 m.
Obstoječa objekta št. 2 in 3 se odstranita.«
5. člen
Za 10. členom se doda nov, 10.a člen (druga merila in
pogoji), ki se glasi:
»Zasnove stavbnih mas morajo izhajati iz osnovnih
likovnih teles in njihovih kompozicij, oblikovanih v skladu
s principi adicije, substrakcije in sorodnih konceptov. Lom
vzdolžnih stranic objekta je dovoljen, kjer to narekuje konfiguracija terena ali lomljena linija parcelne meje.
Na dvokapnih strehah je dovoljena gradnja frčad in
strešnih oken, ki naj bodo usklajeni z osnovno strešno ploskvijo in oblikovanjem fasad.
Pri oblikovanju objektov se lahko vzpostavljajo nove
oblikovne enote, ki so odraz časa in novih pristopov k oblikovanju stanovanjskih hiš.
Ob obstoječih in novih objektih je dovoljena postavitev
enostavnih in nezahtevnih objektov za katere na obravnavanem območju veljajo določila Uredbe o vrstah objektov glede
na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
Pri urejanju okolice objektov mora biti višina zemljišča
na parcelni meji prilagojena sosednjemu zemljišču. Podporni
zidovi so dovoljeni, če niso možna drugačna zavarovanja
brežin, obdelani pa naj bodo z naravnimi avtohtonimi materiali. Dovoljena je postavitev ograj, ki naj bodo živice, lesene
ali kovinske in lahko potekajo po parcelni meji.«
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6. člen
Prvi odstavek 12. člena, pogoji za prometno urejanje se
spremeni tako, da glasi:
»Splošni pogoji:
Območje načrtovanega OLN se nahaja severno za šolskim centrom Ivančna Gorica, nekako med Ivančno Gorico in
Stično, v predelu Kojina. V naravi gre za vzpetino nad Stiškim
poljem. Območje je z zahoda in z juga dostopno preko javne
poti s parc. št. 1581/1 na katero se navezuje nova dostopna pot
dimenzije 4,50 m. Obstoječa slemenska pot s parc. št. 739/3
pa se razširi tako, da je vozni pas 2 x 2,75 m z enostranskim
pločnikom na zahodni strani širine 1,60 m. Interni priključek,
ki se odcepi od slemenske poti je dimenzije 3,00 m in poteka
po parc. št. 739/2, 739/7 in 738/3. Vse prometne površine
morajo biti označene z ustrezno vertikalno in horizontalno
signalizacijo.«
7. člen
14. člen se spremeni tako, da se za tretjim odstavkom
doda odstavek, ki glasi:
»Za oskrbo novo predvidenih stanovanjskih objektov s
pitno vodo se izvedejo vodovodni priključki z navezavo na
glavni napajalni vod, katerega trasa poteka v cestnem koridorju. Izven cestnega koridorja se za oskrbo načrtovanih objektov
izvedejo vodovodni odcepi – hišni priključki. Vsak objekt mora
biti oskrbovan s pitno vodo preko lastnega zunanjega odjemnega mesta lociranega na lastnem zemljišču, v zelenici ali
na drugih lahko dostopnih površinah. Pri tem je potrebno upoštevati določila o odmikanju in križanju z drugo infrastrukturo. V
kartografski del odloka je potrebno vrisati vse novo predvidene
vodovodne priključke z zunanjimi vodomernimi jaški.
Za oskrbo objektov s pitno vodo je potrebno izdelati načrt
priključka kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja in projekta za izvedbo. V načrtu je potrebno izdelati
grafičen prikaz priključka na infrastrukturo, s točko priključitve
na obstoječo infrastrukturo, mesto priključitve na objektu (vodomerni jašek), traso poteka priključka, s popisom vrst priključkov
in njihovih dimenzij. Načrt inštalacij mora vsebovati osnovne
sheme razporeditve sistemov in naprav s prikazom njihove
medsebojne povezave. Sestavni del projekta za izvedbo so
detajlne risbe, sheme vodov in napeljav s križanji. V tehničnem
delu PZI je potrebno navesti popis količin materiala in opreme.
Načrt mora biti izveden skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08).
Priključitev na priključno vodovodno cev se izvede z
navrtnim oklepom. Priključna cev mora biti izvedena v padcu
v smeri proti priključku na javni vodovod zaradi prezračevanja.
Trasa priključne cevi naj poteka po najkrajši možni poti do zunanjega vodomernega mesta, predvsem po javnih zemljiščih
in po funkcionalnih zemljiščih v lasti investitorja. Izjemoma
lahko poteka trasa priključka tudi prek drugih zemljišč, vendar
mora v tem primeru naročnik priključka pridobiti pisno soglasje
lastnikov tega zemljišča k dovolitvi nameravanega posega ter
kasnejšim vzdrževalnim in obnovitvenim izvajanjem. Pisno
soglasje mora biti napisno v obliki služnostne pogodbe, overjene pri notarju. Priključna cev se izvede v PE izvedbi, tlačne
stopnje najmanj PN 6, pod tlakovanimi površinami vložena
v dodatno zaščitno cev dvakratnega preseka osnovne cevi.
Položena mora biti na peščeno posteljico (0–8 mm) debeline
10 cm ter po položitvi zasuta z enakim peskom najmanj 15 cm
nad temenom. Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm
nad temenom vodovodne ali zaščitne cevi vgrajen opozorilni
trak s kovinskim vložkom in napisom »POZOR, VODOVOD«.
Gradnja se mora izvajati tako, da s posegom v območje
vodovodne cevi le te ne poškoduje. V jarek vodovodne cevi
ni dovoljeno polagati drugih vodov, najmanjša oddaljenost
električnih, plinskih, telekomunikacijskih vodov in javne kanalizacije od vodovodnega priključka mora biti 1 m v horizontali
in 40 cm pri nivojskem križanju.
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Merilno mesto se izvede kot samostojen zunanji vodomerni jašek, lociran v zelenici, na zemljišču investitorja. Vodomerni
jašek je lahko betonska izvedba kvadratnega tlorisa svetlih notranjih mer 100 x 100 cm za vgradnjo enega vodomera, globine
najmanj 150 cm, ali kot montažni industrijski izdelek pooblaščenih dobaviteljev. Biti mora ustrezno zaščiten proti zmrzali ter
proti dotoku talne in padavinske vode. Pokrov mora biti lahke
izvedbe, izveden tako, da onemogoča stekanje meteorne vode,
ter prirejen za lahko ročno odpiranje. Betonski jašek mora imeti
vgrajena nerjaveča vstopna železa ali lestev. V vodomerni
jašek se v smeri dotoka vgradijo naslednji spojni elementi in
armature: zaporni element (krogelna pipa ali zasun), vmesni
del pred vodomerom (po potrebi), nepovratni ventil kot vložek
k vodomeru ali kot samostojni element (pri večjih vodomerih),
lovilec nečistoč, vodomer, zaporni element (krogelna pipa ali
zasun) z dodatnim izpustom. Interna vodovodna inštalacija
mora biti izvedena tako, da je onemogočen dotok vroče in
onesnažene vode do vodomernega mesta.
Gradbena dela pri izvedbi priključka kot so izkop, peščena
posteljica in zasip, ureditev v prvotno stanje, izvede strokovno
usposobljeni izvajalec gradbenih del, ki ga določi in plača investitor, strojno montažna dela s standardnim vodovodnim materialom ter geodetski posnetek, tlačni preizkus ter dezinfekcijo
cevi pa upravljavec na stroške investitorja. Pred začetkom izkopa mora izvajalec del pri službi obratnega katastra upravljavca
naročiti zakoličenje priključne cevi. Izvajalec interne vodovodne
inštalacije mora prav tako opraviti tlačni preizkus in dezinfekcijo
ter pridobiti potrdilo o tem, da je vodovodna inštalacija primerna
za oskrbo s pitno vodo.
Investitor posameznega objekta mora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja od upravljavca javnega vodovoda
pridobiti soglasje.
Po izgradnji vodovodnega priključka pričnejo veljati za
stranko vse pravice in obveznosti iz Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 108/08).«
8. člen
15. člen se v celoti spremeni tako, da glasi:
»Za odvod odpadnih vod z načrtovanega območja OLN
je treba predvideti sanitarni kanal z navezavo na obstoječi
mešani kanalizacijski sistem pri šolskem centru Ivančna Gorica, medtem ko se meteorne vode z območja ponika, in sicer
se meteorne vode s posameznih objektov in dvorišč ponika
preko ponikovalnic lociranih na posameznih gradbenih parcelah. Prav tako je potrebno razpršeno ponikati meteorne vode
s cest. Meteorne vode voznih površin, parkirnih prostorov in
drugih površin, kjer obstaja možnost izlitja mineralnih olj, je
potrebno ponikati s cestnimi požiralniki preko peskolovov in
lovilca olj.
Za odvod odpadnih in padavinskih vod o območja OLN
se za odvod sanitarnih vod izvede sanitarni kanal ter hišni
kanalizacijski priključki in ponikovalnice. Kanalizacijski odcepi – hišni priključki se izvedejo izven cestnega koridorja.
Priključitve novo predvidenih objektov se izvajajo za vsak
objekt posebej. V kartografski del odloka je potrebno vrisati
sanitarni kanal, vse novo predvidene kanalizacijske priključke
z mestom priklopa ter zbirnim revizijskim jaškom na zemljišču individualne gradnje, posamezno meteorno kanalizacijo
s ponikanjem za padavinske vode z objektov in dvorišč ter
odvodnjavanje cest.
Za odvod odpadnih sanitarnih in padavinskih vod je
potrebno izdelati načrt kanalizacije kot sestavni del projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI. V načrtu kanalizacije je potrebno izdelati načrt internega kanalizacijskega
omrežja (kanalizacijska napeljava znotraj objekta ter zunanja kanalizacija s ponikovalnicami za padavinske vode)
ter načrt priključnega omrežja, to je priključek iz javnega
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kanalizacijskega omrežja do revizijskega jaška na zemljišču investitorja. Načrt kanalizacije mora vsebovati tehnično
poročilo s hidravličnim izračunom (po veljavnih evropskih
ali slovenskih normativih – obvezna je navedba normativa)
in popisom del, situacijo priključka in revizijskih jaškov v
merilu 1:500 za območje zazidalne situacije oziroma 1:1000
ali 1:5000 za območje priključka izven zazidalne situacije,
podolžni profil ter karakteristični prerez gradbenega jarka in
revizijskih jaškov ter vse potrebne detajle. Najmanjši presek
kanalizacijskega priključka znaša 200 mm. Največje polnitve
cevi znašajo pri kanalu za odpadno sanitarno vodo 50%, pri
kanalu za meteorno vodo in pri mešanem kanalu pa 70%.
Pri načrtovanju je potrebno računati z naslednjimi jakostmi
v odvisnosti od pogostosti in trajanjem: 1 x v dveh letih za
15-minutno trajanje – 200 l/s/ha.
Priključitev na priključno kanalizacijsko cev se izvede
v revizijskem jašku preseka 80 cm s stokom na zgornjo
polovico mulde. V primeru, da je premostitvena višina med
dovodno cevjo in stokom večja od 50 cm, je potrebno izvesti
vpadno koleno s suhim izpustom v revizijski jašek. Priključna cev mora biti izvedena v takšnem padcu v smeri proti
priključni cevi, da hitrost vode ne prekorači 3 m/s oziroma
0,4 m/s pri sušnem odtoku. Trasa priključne cevi naj poteka
po najkrajši možni poti do mesta priključitve na priključni
kanal, predvsem po javnih zemljiščih in po funkcionalnih
zemljiščih v lasti investitorja. Izjemoma lahko poteka trasa
priključka tudi prek drugih zemljišč, vendar mora v tem primeru naročnik priključka pridobiti pisno soglasje lastnikov
tega zemljišča k dovolitvi nameravanega posega ter dovolitvi
izvajanja kasnejših vzdrževalnih in obnovitvenih del. Priključna cev se načeloma izvede v PE izvedbi, togostnega razreda
najmanj SN 8. Položena mora biti na peščeno posteljico
(0–8 mm) ter po položitvi zasuta z enakim peskom najmanj
15 cm nad temenom. Na celotni trasi priključne cevi mora biti
30 cm nad temenom cevi vgrajen opozorilni trak.
Investitor posameznega objekta mora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja od upravljavca javnega vodovoda
pridobiti soglasje.
Objekti C, E in F se načeloma lahko priklapljajo na kanalizacijski sistem Vir–Stična skladno s projekti kanalizacije
Metnaj–Mekinje–Stična–Vir«.
9. člen
17. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Napajanje predvidenih objektov zajetih v predmetnem
prostorskem aktu bo potrebno zagotoviti preko novega nizkonapetostnega (0,4 kV) izvoda, ki naj poteka v kabelski kanalizaciji od načrtovane TP 20/0,4 kV Kojina do predvidenega odjema. Lokacija nove TP 20/0,4 kV je skladno z idejno zasnovo
(IDZ št. ELR3-002/09 pripravlja podjetje Elektro Ljubljana, d.d.)
izbrana na zemljišču s parc. št. 821/2, k.o. Stična.
Priklop objektov na obravnavanem območju bo možen
po izgradnji nove TP 20/0,4 kV Kojina, obstoječi podzemni in
zračni NN vod se delno ukine, delno pokabli. Od objekta F na
parc. št. 734/1 do objekta na parc. št. 739/1 se položi novo
kabelsko kanalizacijo, obstoječi zračni NN vod se ukine – vse
v skladu z idejnim projektom.«
10. člen
19. člen se spremeni tako, da se prvi odstavek spremeni
in nadomesti s tekstom:
»Potrebna je izvedba projekta optičnih TK priključkov za
posamezni objekt na omrežje Telekoma Slovenije. Pri vseh
posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK
omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije,
d.d. k projektnim rešitvam. Investitor objekta, kjer bo izveden
TK priključek, predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in zagoto-
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vi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne
omarice, mora biti le-ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta.
Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogočen 24-urni dostop.
Notranja telekomunikacijska instalacija se naj izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Priporočena je izvedba notranje
telekomunikacijske instalacije, ki se z ustrezno cevno povezavo
(upoštevati minimalne dimenzije inštalacijskih cevi) z dovodno
telekomunikacijsko omarico zaključi v notranji telekomunikacijski omarici. V notranji telekomunikacijski omarici je potrebno
zagotoviti električno napajanje (vtičnica 220V).
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase
obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije, d.d., k projektnim rešitvam.
Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo je potrebno
ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve. Pri
projektni rešitvi upoštevati izgradnjo kabelske kanalizacije do
priključne točke obstoječe KK in kablov. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe,
zaščite in prestavitve TK omrežja ter nadzora, krije investitor
gradnje na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na
omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa,
ki bi zaradi tega nastali.
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih
TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d., (ogledi, izdelava
tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del).
Pri izgradnji cestne infrastrukture je potrebno predvideti
koridor za TK kanalizacijo.
Komunikacijsko omrežje je na predmetnem območju
ogroženo, izvedeno zemeljsko in s kabelsko kanalizacijo.
Na območju urejanja je potrebno v sklopu komunalne
infrastrukture predvideti tudi traso TK omrežja. Na osnovi pridobljenih projektnih pogojev bo potrebno novo TK omrežje za
področje urejanja projektno obdelati, in sicer do priključne točke
v obstoječem omrežju Telekoma.
Predvideti vse potrebno za morebitne prihodnje optične
povezave.«
11. člen
25. člen se spremeni tako, da se za zadnjim odstavkom
doda:
»Požarna varnost
Zagotovljeni morajo biti viri za zadostno oskrbo z vodo za
gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
za gašenje požarov; Uradni list SFRJ, št. 30/91, ter 6., 7. ali
8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS,
št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).
Zagotovljeni morajo biti zadostni odmiki med objekti ali
potrebne protipožarne rešitve (3. člen Pravilnika o požarni
varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in
14/07).
Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi, živali
in premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih
površin za intervencijska vozila (5. in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05
in 14/07).
Zagotovljena mora biti ojačitev prve plošče ali gradnja
zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni
list RS, št. 57/96).
Za investitorje objektov je pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti. Pred
predložitvijo vloge za gradbeno dovoljenje so dolžni pridobiti
požarno soglasje k projektnim rešitvam do Uprave RS za zaščito in reševanje.«
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12. člen
33. člen (vrednost parametrov za izračun komunalnega
prispevka) se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje vse nove
komunalne opreme znotraj območja opremljanja. Obračunski
stroški so glede na skupne stroške znižani za 20%.
Postavka

v EUR

v EUR

1. Cestno omrežje

93.284

74.627

2. Vodovodno omrežje

34.206

27.365

3. Kanalizacijsko omrežje

48.332

38.666

4. Ostalo grajeno javno dobro

10.140

8.112

185.962

148.770

Skupaj

Obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo se
pri odmeri komunalnega prispevka povzamejo iz naslednje
tabele:
Postavka

Cpi (EUR/m2)

Cti (EUR/m2)

10,644

43,586

2. Vodovodno omrežje

3,903

15,983

3. Kanalizacijsko omrežje

4,441

18,970

4. Ostalo grajeno javno dobro

1,157

4,738

20,145

83,277

1. Cestno omrežje

Skupaj

Stroški veljajo na datum september 2009. Razmerje med
merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je 0,5: 0,5.
Faktor dejavnosti za vse objekte na območju je 1. Izgradnja
infrastrukture je predvidena v letu 2010.
34. člen se spremeni tako, da se glasi: »Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega
letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
13. člen
36. člen (odstopanja) se spremeni tako, da se briše zadnji
stavek.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se šteje, da je spremenjen
in dopolnjen občinski podrobni prostorski načrt: Odlok o lokacijskem načrtu S3/c – Kojina (Uradni list RS, št. 33/07).
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna urbanistična in gradbena inšpekcija.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35003-0073/2005-5
Ivančna Gorica, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Stran

14014 /

Št.

103 / 14. 12. 2009
JESENICE

4543.

Odlok o ureditvi cestnega prometa
v Občini Jesenice

Na podlagi 14., 15., 16. in 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/09), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
100/08 – odločba US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08)
in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06,
102/07, 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 32. seji dne
19. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)

vršin

S tem odlokom se na območju Občine Jesenice urejajo:
I. Splošne določbe
II. Omejitve in prepovedi uporabe javnih prometnih po-

III. Ureditev mirujočega prometa
IV. Prisotnost živali v prometu
V. Posebne storitve na prometnih površinah
VI. Odvoz nepravilno parkiranih, poškodovanih in zapuščenih vozil ter počitniških prikolic
VII. Priklenitev nepravilno parkiranih vozil
VIII. Parkiranje koles, koles z motorjem in motornih koles
IX. Postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za pešce na
nevarnih mestih
X. Nadzor nad izvajanjem odloka
XI. Kazenske določbe
XII. Prehodne in končne določbe.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Javne prometne površine so kategorizirane občinske
ceste (lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje),
pločniki v naseljih, kolesarske steze, avtobusna postajališča,
urejene pešpoti, javni parkirni prostori na javnih občinskih cestah in izven njih, rezervirane parkirne površine, dovozne ceste
k javnim in poslovnim stavbam, garažam ter stanovanjskim
stavbam in drugim objektom kakor tudi prometne površine ob
teh objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Jesenice in
katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem.
2. Vozilo za odvoz vozil (pajek) je posebno vozilo z dvigalom, ki je prilagojeno za odvoz vozil.
3. Parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa
prihoda oziroma začetka in trajanja parkiranja.
4. Parkirni listek je obrazec za označitev časa parkiranja
in plačila parkirnine, ki ga na predlog pristojnega organa predpiše župan.
5. Lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence motornih vozil oziroma iz drugih dokumentov v primeru,
da vozilo ni registrirano.
6. Pristojen organ je oddelek občinske uprave, pristojen
za področje urejanja cest in cestnega prometa.
7. Nadzorni organ je organ, pristojen za področje nadzora
ali urejanja prometa: občinski inšpektor, komunalni nadzornik
in občinski redar.
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8. Nočni čas je čas med 22. uro in 6. uro zjutraj.
9. Javne parkirne površine so površine za parkiranje, ki
so v lasti ali v upravljanju Občine Jesenice.
10. Dovolilnica je potrdilo, iz katerega je razvidna pravica
do parkiranja na določenem območju in mora biti nameščena na
vidno mesto armaturne plošče ob prednje vetrobransko steklo.
Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen
kot izrazi v veljavnih predpisih o cestnem prometu v Republiki
Sloveniji in v Občini Jesenice.
3. člen
(pristojnosti za urejanje prometa)
Občinski svet Občine Jesenice:
– odloča o splošnih usmeritvah zagotavljanja prometne
varnosti v Občini Jesenice,
– z odredbo določa parkirne površine, kjer je treba plačati
parkirnino ali najemnino, njeno višino in način plačevanja.
Pristojen organ:
– določa območja umirjenega prometa,
– določa območja za pešce,
– določa območja kratkotrajnega parkiranja,
– določa splošno prepoved prometa na posamezni cesti,
ulici ali trgu,
– določa prometne režime na občinskih cestah,
– določa prepovedi in omejitve prometa za posamezne
vrste vozil,
– določa omejitve uporabe občinskih cest,
– določa območja omejene hitrosti in omejuje hitrost vožnje na občinskih cestah,
– določa prometno signalizacijo na občinskih cestah,
– določa javne in rezervirane parkirne površine, način
parkiranja in prepoved parkiranja in ustavljanja,
– odreja postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj ter
posebne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, slabotnih
in ostarelih ter telesno in duševno prizadetih oseb,
– odreja ukrepe za umirjanje hitrosti,
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri delih na cesti in na ostalih javnih prometnih površinah
v naseljih,
– določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev
in shodov na javnih prometnih površinah v naseljih,
– ureja promet pešcev in promet s kolesi, kolesi z motorjem in z vprežnimi vozili,
– ureja gonjenje in vodenje živine,
– ukrepa v drugih zadevah zagotavljanja prometne varnosti.
4. člen
(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
Za uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter načrtovanje in usklajevanje nalog na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Jesenice
Občinski svet občine Jesenice ustanovi Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju besedila: svet).
Sestavo sveta, pogoje, način dela in druga vprašanja v
zvezi z delovanjem sveta, določa akt o ustanovitvi sveta.
Sredstva za izvajanje nalog sveta se določijo v vsakoletnem občinskem proračunu, na podlagi programa dela.
Svet lahko sredstva za uresničevanje svojih nalog pridobiva tudi iz drugih virov.
5. člen
(šolska prometna služba)
Za večjo prometno varnost otrok lahko šole v sodelovanju
s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu organizirajo šolsko prometno službo.
Šolsko prometno službo izvajajo šolarji – prometniki, ki
nadzirajo ravnanje šolarjev – pešcev in kolesarjev v prometu ob
šoli in v njeni bližini, jim po potrebi pomagajo ter jih seznanjajo
s pravilnim ravnanjem v cestnem prometu.
Šolar – prometnik mora biti pri izvajanju nadzora šolarjev
ustrezno označen.
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II. OMEJITVE IN PREPOVEDI UPORABE JAVNIH
PROMETNIH POVRŠIN
6. člen
(promet na javnih prometnih površinah)
Promet na javnih prometnih površinah iz drugega člena
tega odloka se odvija na način in pod pogoji, določenimi s
postavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni
javni prometni površini dovoljuje, omejuje ali prepoveduje ter v
skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
III. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA
7. člen
(javne parkirne površine)
Na območju Občine Jesenice so za parkiranje vozil namenjene javne parkirne površine.
Kjer so javne parkirne površine označene s talno označbo,
je parkiranje dovoljeno le znotraj zaznamovanih parkirnih mest.
Javne parkirne površine so splošne in posebne.
Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene ali druge
odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati zapornice, kakšne druge ovire ali puščati
kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta,
razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa.
8. člen
(splošne parkirne površine)
Splošne parkirne površine so vse parkirne površine na
javnih parkirnih površinah, razen posebnih parkirnih površin.
Parkiranje na splošnih parkirnih površinah je dovoljeno le
pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s predpisi, ki urejajo
cestni promet. Voznik na splošni parkirni površini lahko parkira
samo tisto vrsto vozila, za katero je splošni parkirni prostor
določen.
9. člen
(posebne parkirne površine)
Posebne parkirne površine so:
– varovane parkirne površine, na katerih je parkiranje ob
plačilu parkirnine urejeno tako, da je zagotovljeno varovanje
parkiranih vozil;
– rezervirane parkirne površine za potrebe pravnih oseb
ter fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti;
– parkirne površine, namenjene izključno parkiranju avtotaxi vozil;
– druge posebne parkirne površine, ki so kot take določene s predpisi ali odločbo pristojnega organa.
Posebne parkirne površine na podlagi vloge ali po uradni
dolžnosti določi pristojen organ.
Posebne parkirne površine morajo biti označene s prometno signalizacijo in označbo na vozišču. Stroški postavitve
signalizacije na teh prostorih bremenijo uporabnika, razen prostorov, ki so namenjeni parkiranju intervencijskih vozil in vozil
invalidov.
Na posebnih parkirnih površinah lahko parkirajo samo
tista vozila, ki so jim parkirne površine namenjene in za čas,
ki je za to določen, oziroma imajo dovolilnico za parkiranje,
izdano s strani pristojnega organa.
Parkirne površine za potrebe službenih vozil se lahko rezervirajo za posamezne časovne termine ter se v ostalem času
uporabljajo kot splošne parkirne površine. Navedene površine
se praviloma rezervirajo za določene časovne termine (dneve,
ure). Izven določenih časovnih terminov se uporabljajo kot
javne parkirne površine. Časovni termini morajo biti označeni
s prometno signalizacijo.
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10. člen
(označevanje parkiranih vozil)
Na javnih prometnih površinah, kjer je dovoljeno parkiranje ali ustavitev vozil imetnikom dovolilnic, morajo vozniki na
vidno mesto armaturne plošče ob prednje vetrobransko steklo
namestiti ustrezno dovolilnico.
Na javnih prometnih površinah, kjer je parkiranje plačljivo
ali časovno omejeno, mora voznik na vidno mesto armaturne
plošče ob prednje vetrobransko steklo namestiti parkirni listek,
iz katerega je razviden dovoljeni čas parkiranja ali parkirno uro,
odvisno od režima, določenega na parkirni površini.
Voznik ne sme prekoračiti omejenega časa parkiranja, ki
je določen s prometno signalizacijo oziroma s pogoji izdane
dovolilnice. Po preteku omejenega časa mora voznik vozilo
odpeljati.
11. člen
(vzdrževanje, škoda, parkirnina, najemnina)
Upravljavec javne parkirne površine skrbi za vzdrževanje
prometne signalizacije, za red in čistočo in ne odgovarja za škodo, ki nastane na vozilu, ki se nahaja na javni parkirni površini.
Za parkiranje vozil na splošnih parkirnih površinah mora
voznik plačati parkirnino, če je tako določeno in na parkirišču to
tudi označeno. Za uporabo posebnih parkirnih površin plačujejo
vozniki parkirnino ali najemnino.
Višino parkirnine in višino najemnine določi Občinski svet
Občine Jesenice.
12. člen
(prostori za parkiranje tovornih vozil in avtobusov)
Na javnih prometnih površinah je prepovedano parkiranje
tovornih vozil in avtobusov.
Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na za
to določenih in s prometno signalizacijo označenih parkirnih
površinah.
Pristojni organ lahko izjemoma, na prošnjo stranke, z odločbo dovoli in določi pogoje za ustavitev in parkiranje tovornih
vozil in avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih
parkirišč, če stranka za to izkaže upravičen interes in če to ne
ovira drugih udeležencev v cestnem prometu in če je glede na
tehnične lastnosti površine to dopustno.
IV. PRISOTNOST ŽIVALI V PROMETU
13. člen
(udeležba živali v prometu)
Jezdeci smejo uporabljati le poti za jezdece. Vozišča občinskih cest in druge javne prometne površine smejo jezdeci
uporabljati le s posebnim dovoljenjem, ki ga izda pristojen organ. Posebno dovoljenje se lahko izda posamezniku ali skupini
jezdecev, na predlog posameznika ali krajevne skupnosti. Na
javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati jezdnih živali
brez nadzora.
Živali, ki so ob občinskih cestah, morajo biti pod nadzorom
ali zavarovane tako, da ne morejo priti na občinsko cesto.
Na predlog posameznika, pašne skupnosti oziroma drugega subjekta pristojni organ odloči o upravičenosti vodenja
živine na pašo in z nje s traktorjem. V dovoljenju je potrebno
določiti pogoje za vodenje (čas, obdobje ...) in postavitev prometne signalizacije, ki na vodenje živali opozarja ostale udeležence v cestnem prometu.
Stroške izdaje dovoljenja in postavitve prometne signalizacije nosi vlagatelj.
14. člen
(čiščenje občinskih cest)
Gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec mora poskrbeti,
da bo občinska cesta po gonjenju in vodenju živali ali po jezdenju po občinski cesti, ostala čista kakršnihkoli nesnag.
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Če te živali onesnažijo občinsko cesto z iztrebki, jih morajo gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec, za njimi počistiti.
V. POSEBNE STORITVE NA PROMETNIH POVRŠINAH
15. člen
(posebna uporaba javnih prometnih površin)
Javne prometne površine se z dovoljenjem pristojnega
organa lahko uporabljajo tudi za:
– občasno postavljanje prodajnih stojnic, kioskov, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, panojev, stebrov in podobno,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizacijo zborovanj, zabavnih in kulturnih prireditev, kot tudi za druge utemeljene namene, kadar to ne moti
prometa.
V primeru zapore občinske ceste zaradi posebne uporabe
javne prometne površine, se uporabljajo določbe predpisov, ki
določajo varnost cestnega prometa, javne ceste in predpisov,
ki urejajo občinske ceste.
Če nadzorni organ ugotovi, da je na javni prometni površini postavljen objekt iz prvega odstavka tega člena brez
dovoljenja pristojnega organa, ali v nasprotju z dovoljenjem,
z odločbo odredi takojšnjo odstranitev takšnega objekta na
stroške lastnika objekta.
16. člen
(polje preglednosti)
Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je v bližini
križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško
progo v ravnini (pregledni trikotnik) ali na notranjih straneh
cestnih krivin (pregledna berma) prepovedano saditi drevje in
grmičevje ali postavljati predmete ali storiti karkoli drugega,
kar bi zmanjševalo in oviralo preglednost občinske ceste ali
železniške proge (polje preglednosti).
Dovoljena višina živih mej, ograj in drugih objektov v
primeru iz prvega odstavka tega člena je lahko največ 0,7 metra v višino od nivelete vozišča in najmanj 0,5 metra od robu
vozišča.
Višina živih mej, ograj in drugih objektov iz drugega odstavka tega člena mora biti nižja, v kolikor je to potrebno, glede
na konfiguracijo terena, za zagotovitev polja preglednosti.
Glede preglednosti ceste se uporabljajo predpisi s področja cest in varnosti cestnega prometa.
17. člen
(dovoz in odvoz blaga)
Javne prometne površine se smejo praviloma uporabljati
samo za promet. Za potrebe dostave blaga fizičnim in pravnim
osebam se za to uporabljajo funkcionalne površine ob stavbah in za to določene površine, ki so zunaj javnih prometnih
površin.
Izjeme pri določbi iz prejšnjega odstavka tega člena so
dovoljene samo v primerih, ko oskrba ni možna na drug način
kot z javne prometne površine. Dostava in odvoz blaga na
javnih prometnih površinah ne sme onemogočati normalnega
poteka prometa in mora biti opravljena brez odlašanja in hitro.
Po zaključenem dovozu ali odvozu blaga mora naročnik uporabljeno prometno površino očistiti.
18. člen
(čiščenje javnih prometnih površin)
Čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz komunalnih in drugih odpadkov morajo izvajalci organizirati tako,
da je promet čim manj oviran.
Pred začetkom čiščenja, odvoza odpadkov, vzdrževalnih
del na cesti in opravil zimske službe, lahko izvajalec postavi
prometne znake za prepoved parkiranja na delu javne prometne površine, kjer bo izvajal ta dela.
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V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni umakniti
vozila z javnih prometnih površin, na katerih se opravljajo pluženje, čiščenje ali odvoz snega.
19. člen
(dolžnost lastnikov)
Lastniki oziroma uporabniki objektov ter lastniki oziroma
najemniki poslovnih prostorov, so dolžni:
– odstranjevati ledene sveče s ceste oziroma ulične strani
zgradb,
– namestiti in redno vzdrževati žlebove in odtočne cevi na
cestni strani zgradb,
– čistiti lastne površine ob objektih tako, da ne onesnažujejo javnih prometnih površin in ne ovirajo ali ogrožajo
prometa.
20. člen
(dela na javnih prometnih površinah)
Za vsa dela na javnih prometnih površinah, razen za redna vzdrževalna dela, mora izvajalec del pridobiti dovoljenje,
ki ga izda pristojen organ. Ob izdaji dovoljenja se smiselno
uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah.
Dela na javnih prometnih površinah (gradnja, rekonstrukcija ipd.) se morajo opravljati tako, da je zagotovljena varna vožnja vozil in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.
Delovišče na cesti ali neposredno ob cesti, mora biti
ponoči in ob slabi vidljivosti predpisano označeno. Kadar je
potrebno zaradi del postaviti gradbeni oder, mora izvajalec del
zagotoviti varno hojo pešcev, oder pa postaviti tako, da ne bo
ogrožal udeležencev v prometu.
21. člen
(ureditev gradbišča)
Gradbišča na in ob občinskih cestah je potrebno urediti
tako, da bo ob deževju onemogočeno odnašanje gradbenega
in drugega materiala na cesto. Pri vključevanju vozil z gradbišča ali druge neutrjene površine na cesto je potrebno odstraniti blato z vozišča takoj po onesnaženju in očistiti meteorno
kanalizacijo. Če tega izvajalec del ne stori, to takoj na njegove
stroške stori vzdrževalec občinskih cest.
V času zmanjšane vidljivosti in v nočnem času mora biti
gradbišče oziroma zapora dobro vidna in osvetljena ter označena z oranžnimi utripajočimi lučmi.
VI. ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH, POŠKODOVANIH
IN ZAPUŠČENIH VOZIL TER POČITNIŠKIH PRIKOLIC
22. člen
(nepravilno parkirano vozilo)
Nadzorni organ odredi odvoz nepravilno parkiranega
vozila z vozilom za odvoz vozil (pajek), če ugotovi, da nepravilno parkirano vozilo izpolnjuje pogoje za odvoz na podlagi
predpisov, ki urejajo varnost cestnega prometa ali če je vozilo
parkirano:
1. na zelenicah, zelenih površinah ali v parkih,
2. na posebnih parkirnih površinah, ki so označene s
predpisano prometno signalizacijo,
3. v območju umirjenega prometa ali v območju za pešce, razen, kjer je to izrecno dovoljeno s predpisano prometno
signalizacijo,
4. na parkirnem prostoru za vozila avtotaksi službe, vozilo
pa ni pravilno označeno,
5. v pasaži ali hišnem prehodu za pešce,
6. na prostorih, določenih za razkladanja dostavnih vozil,
ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi
napravami (hidranti, jaški, zabojniki za odpadke), pred ali na
poteh za invalide ipd.,
7. na javni prometni površini, na kateri je odrejena splošna
prepoved prometa zaradi izvedbe prireditve, zaradi čiščenja
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snega s prometnih površin (parkirišča in deli cest) ali iz drugih
razlogov, povezanih z vzdrževanjem javnih prometnih površin,
8. na delih javne parkirne površine med vrisanimi parkirnimi mesti, tako, da onemogoča izvoz že parkiranemu vozilu
oziroma uvoz vozila na vrisano parkirno mesto in, če vozilo ni
parkirano med vrisanim parkirnim mestom (boksom), kjer so
le‑ti vrisani,
9. na označbah na vozišču, ki so namenjene urejanju prometa, obveščanju in vodenju udeležencev v cestnem prometu
(otoki, črte, napisi in druge označbe).
Lastniku oziroma uporabniku vozila nadzorni organ pred
odvozom izreče tudi globo.
23. člen
(prepoved opustitve)
Na javnih prometnih površinah in drugih javnih površinah
(zelenice, parki ipd.) je prepovedano puščati pokvarjena, izločena, poškodovana, zapuščena in dotrajana vozila, počitniške
prikolice in ostala priklopna vozila ter zasesti te površine z
drugimi predmeti.
Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano ali nihče ne skrbi zanj ali je poškodovano.
Enako kot za zapuščena vozila, določila tega odloka
veljajo tudi za dotrajana vozila, počitniške prikolice in ostala
priklopna vozila ter predmete iz prvega odstavka tega člena.
Odvoz se opravi na stroške lastnika oziroma uporabnika
vozila iz prvega odstavka.
24. člen
(odreditev odvoza)
V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da je pokvarjeno,
izločeno, poškodovano ali zapuščeno vozilo (tudi počitniško)
na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi
javni površini, namesti na to vozilo pisno odredbo, s katero
naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva
izdaje odredbe.
V primeru, ko je vozilo po preteku roka še vedno na javni
prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini, odredi nadzorni organ odvoz vozila in hrambo na varovanem
prostoru. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži
njene izvršbe. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila.
Če lastnik ne odstrani vozila v roku, ki mu je bil določen,
ga odstrani izbrani izvajalec. Pritožba zoper odredbo o odvozu
vozila ne zadrži njene izvršbe. Po treh mesecih se tako vozilo
lahko uniči. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo
vozila, bremenijo lastnika vozila.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se odredi takojšni odvoz pokvarjenega ali v prometni nesreči poškodovanega
vozila, ki ni bilo odstranjeno v roku, ki ga določa predpis o
varnosti cestnega prometa.
Takojšen odvoz se odredi tudi, ko je vozilo na brežinah
oziroma v strugi vodotoka ali na drugih površinah, če po presoji nadzornega organa pomeni nevarnost za onesnaževanje
okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.
Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo
očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno vrednost
oziroma gre le še za ostanke vozila (deli vozila, vozilo je nepopolno, dotrajano ali poškodovano), se vozilo da v razgradnjo
ali uniči kot kosovni odpadek, na podlagi odredbe, ki jo izda
nadzorni organ.
25. člen
(postopek odvoza vozila)
Nadzorni organ mora vsako vozilo, ki se namerava odpeljati s pajkom, pred pričetkom odvoza fotografirati in v zapisnik
napisati kratek opis stanja vozila.
Če voznik ali lastnik vozila želi odstraniti vozilo potem,
ko je nadzorni organ že pozval pooblaščenega izvajalca, da
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odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na vozilo za
odvoz vozil (pajka) oziroma je pajek oddaljen manj kot 5 m od
vozila, za katerega je bil odrejen odvoz, mora voznik ali lastnik
vozila plačati 25 odstotkov predpisane cene odvoza vozila.
Če se je vozilo že pričelo nalagati na vozilo za odvoz vozil
(pajka), vendar še ni naloženo (nameščene klešče na pnevmatike ali nameščena gred na vozilo), mora voznik ali lastnik
vozila plačati 50 odstotkov predpisane cene odvoza vozila.
Ko je vozilo naloženo na vozilo za odvoz vozil (pajka) se
šteje, da je odvoz vozila izvršen, zato mora voznik ali lastnik
vozila plačati 100 odstotkov predpisane cene odvoza vozila.
Storilec prekrška mora stroške storitve odvoza poravnati
na kraju prekrška izvajalcu odvoza vozil. Izvajalec odvoza vozil
ima pridržano pravico na vozilu, ki je v postopku odstranjevanja
ali je bilo odstranjeno, dokler ni plačana cena storitve.
26. člen
(odvoz vozila)
Odvoz in hrambo vozil izvaja izvajalec gospodarske javne
službe vzdrževanja javnih cest v Občini Jesenice oziroma drug
izvajalec, izbran s strani občine v skladu s predpisi o javnem
naročanju.
Ceno za odvoz in hrambo vozil določi na predlog izvajalca Občinski svet Občine Jesenice, razen za ceno izrednega
prevoza večjih vozil (tovorna vozila, avtobusi, bivalna vozila,
večji kombiji ipd.). Cena za izredni prevoz večjih vozil se zaračuna storilcu prekrška po dejanskih stroških izvajalca tovrstnih
odvozov vozil.
Nadzorni organ odreja odvoz vozil ob delavnikih od 7. do
19. ure. Odvoz vozil odreja tudi v nočnem času, ob sobotah,
nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, vendar v tem primeru
zavezanec plača 50 odstotkov več, kot je določeno v ceniku.
Nadzorni organ mora o vsakem opravljenem odvozu ali
premiku vozil takoj obvestiti pristojno policijsko postajo ter
sporočiti:
1. registrsko označbo vozila, za katerega je bil odrejen
odvoz,
2. datum in uro odvoza,
3. mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je možno
vozilo prevzeti.
27. člen
(hramba in vrnitev vozil)
Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru, ki ga
zagotovi izbrani izvajalec odvoza, dokler lastnik ne prevzeme
vozila, vendar največ 3 mesece od odvoza vozila. Stroški,
povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo
lastnika vozila. Vozilo se vrne lastniku vozila ali vozniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katerim dokazuje
lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe ter globe, če
gre za prekršek tujca. Za vozila, ki niso prevzeta v 30 dneh od
odvoza, se objavi javni razglas o odvozu vozil na oglasni deski
nadzornega organa.
V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v 3 mesecih od
odvoza vozila, se šteje, da je vozilo brez lastnika in da je lastnik
vozilo opustil. Lastninsko pravico na tem vozilu pridobi Občina
Jesenice, ki vozilo proda ali uniči. Vrednost vozila ugotovi
uradni cenilec in o tem poda pisno mnenje. Zapuščeno vozilo
večje vrednosti se proda na javni dražbi, vozilo manjše vrednosti pa se uniči, če stroški odvoza, hrambe, cenitve in javne
dražbe presegajo uradno ocenjeno vrednost vozila. Iztržena
cena zapuščenega vozila, dosežena na javni dražbi, se uporabi
za kritje stroškov, povezanih z zapuščenim vozilom. Če lastnik
zapuščenega vozila ni znan, razlika med stroški in iztrženo
ceno bremeni Občino Jesenice.
Izvajalec odvoza skupaj z nadzornim organom po 3 mesecih komisijsko odpre tako vozilo. O odpiranju se napiše
poseben zapisnik, v katerem se navedejo posebnosti, zaradi
kasnejšega ugotavljanja storilca prekrška.
Izvajalec odvoza vozil mora nadzornemu organu sporočiti
podatke o prevzemniku vozila, najkasneje naslednji delovni
dan.
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Stroški uničenja zapuščenega vozila se izterjajo od lastnika zapuščenega vozila. Če lastnik vozila ni znan, se zapuščeno
vozilo odpre in se po številkah na karoseriji ugotovi lastnika
vozila. Stroški bremenijo lastnika vozila, v nasprotnem primeru
stroški bremenijo Občino Jesenice.
VII. PRIKLENITEV NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL
28. člen
(odreditev in postopek priklenitve)
Nadzorni organ odredi priklenitev lisic na vozilo, ki je
nepravilno parkirano, vendar ne izpolnjuje pogojev za odvoz
s posebnim vozilom za odvoz vozil ali odvoz ni mogoč, ali na
podlagi dostopnih evidenc ni mogoče ugotoviti lastnika oziroma
uporabnika vozila.
Nadzorni organ mora vsako vozilo, za katero je odredil
priklenitev lisic, fotografirati in v odredbi zapisati vse podatke
o stanju vozila.
Nadzorni organ mora na priklenjeno vozilo namestiti pisno
odredbo za voznika. Z odredbo se voznika obvesti o storjenem
prekršku in o postopku odstranitve lisic ter plačilu stroškov
priklenitve in odstranitve lisic.
Priklenitev in odstranitev lisic se opravi na stroške lastnika
vozila oziroma voznika vozila.
29. člen
(postopek namestitve)
Priklenitev in odstranitev lisic izvaja izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest v Občini Jesenice oziroma drug izvajalec, izbran s strani občine v skladu s predpisi
o javnem naročanju.
Lisice se praviloma priklene na sprednje levo kolo, če to
ni možno, lahko tudi na drugo kolo.
V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi priklenitve vozila, je izvajalec priklenitve in odstranitve
lisic dolžan poravnati nastalo škodo.
Če pride voznik k vozilu med postopkom priklenitve lisic
na vozilo, plača 50 odstotkov višine stroškov priklenitve in
odstranitve lisic.
Šteje se, da je vozilo priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.
30. člen
(postopek odstranitve)
Voznik ne sme odpeljati ali premikati priklenjenega vozila,
dokler lisice niso odstranjene.
Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške uporabe
lisic se plača izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic, ki izda
potrdilo o plačilu.
Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila odstraniti lisice takoj, oziroma najpozneje v eni uri po plačilu
stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
Višino stroškov za priklenitev in odstranitev lisic določi na
predlog izvajalca priklenitve in odstranitve lisic občinski svet.
Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti
vozilo z mesta, kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne stori,
se na vozilo ponovno priklene lisice.
31. člen
(organizacija izvajalca)
Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med 6. in
22. uro.
Odstranjevanje lisic se opravlja lahko tudi v nočnem času
med 22. in 6. uro in ob praznikih ter dela prostih dnevih, vendar
se v tem primeru stroški odstranitve lisic zaračunajo v dvakratnem znesku.
Če ni podane zahteve za odklep vozila ali če niso poravnani stroški za priklenitev in odstranitev lisic v osmih urah
od priklenitve, pooblaščena uradna oseba lahko odredi odvoz
vozila.
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Za odstranitev lisic s strani nepooblaščene osebe, namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic, se zaračuna
odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan namernega
poškodovanja, uničenja ali odtujitve lisic.
VIII. PARKIRANJE KOLES, KOLES Z MOTORJEM
IN MOTORNIH KOLES
32. člen
(prepoved parkiranja)
V Občini Jesenice je prepovedano naslanjati kolesa, kolesa s pomožnim motorjem ali kolesa z motorjem, ali motorna
kolesa ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo neposredno na
javne prometne površine, ter na robnike kolesarskih stez in
pločnikov.
Za prislonjeno kolo, kolo s pomožnim motorjem, kolo z
motorjem ali motorno kolo, ki ovira promet drugih udeležencev
v prometu, lahko nadzorni organ odredi odvoz.
IX. POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE ZAŠČITNIH OGRAJ
ZA PEŠCE NA NEVARNIH MESTIH
33. člen
(pristojnost in vzdrževanje)
Postavitev zaščitnih ograj za pešce na nevarnih mestih
odredi pristojen organ.
Izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih
cest v Občini Jesenice vzdržuje zaščitne ograje.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
34. člen
(nadzor organov)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja nadzorni organ.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
(prekrški)
Z globo v znesku 500 € se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik, ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če ravna:
1. v nasprotju z določbami drugega in četrtega odstavka
7. člena tega odloka,
2. v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 12. člena
tega odloka,
3. v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena tega odloka,
4. v nasprotju z določili 16. člena tega odloka,
5. v nasprotju z določili 17. člena tega odloka,
6. v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka
18. člena tega odloka,
7. v nasprotju z določili 19. člena tega odloka,
8. v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena tega odloka,
9. v nasprotju z določili 21. člena tega odloka.
Z globo v znesku 250 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
36. člen
(prekrški povezani s parkiranjem in ustavljanjem)
Z globo v znesku 80 € se za prekršek kaznuje voznik,
če ravna:
1. v nasprotju z določili 22. člena tega odloka in
2. v nasprotju z določili 32. člena tega odloka.
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37. člen

43. člen

(prekrški posameznikov)

(začetek veljavnosti odloka)

Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna:
1. v nasprotju s četrtim odstavkom 7. člena,
2. v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena tega odloka,
3. v nasprotju z določili 16. člena tega odloka,
4. v nasprotju z določili 19. člena tega odloka,
5. v nasprotju z določili 20. člena tega odloka.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-4/2002
Jesenice, dne 19. novembra 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

38. člen
(prekrški voznikov)
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek voznik,
če ravna v nasprotju:
1. z določili drugega in četrtega odstavka 7. člena tega
odloka,
2. z drugim odstavkom 8. člena tega odloka,
3. z določili četrtega odstavka 9. člena tega odloka,
4. z drugim odstavkom 10. člena tega odloka,
5. s prvim in drugim odstavkom 12. člena tega odloka,
6. z določili 17. člena tega odloka,
7. z določili 18. člena tega odloka.
39. člen
(prekrški jezdecev, vodičev in goničev)
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek gonič, vodič živali, jezdec ali lastnik živali, če ravna v nasprotju z določili
13. in 14. člena tega odloka.

KANAL
4544.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena Statuta Občine
Kanal ob Soči (Uradna objava, časopis Primorske novice,
št. 41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 28. seji dne 1. 12. 2009
sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Kanal ob Soči

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(uveljavitev sedanjega prometnega režima)
Z uveljavitvijo tega odloka se v Občini Jesenice na javnih
prometnih površinah uveljavi sedaj določen prometni režim, ki
je označen s predpisano prometno signalizacijo.
41. člen
(izdelava posamičnih aktov)
Izvedbeni akti iz tega odloka se sprejmejo v roku šestih
mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Pristojni organ pripravi kataster javnih parkirnih površin v
sodelovanju z izvajalcem gospodarske javne službe vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin, najkasneje v roku enega
leta po veljavnosti tega odloka.
42. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 78/02, 105/02).

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Kanal ob Soči

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti
za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Kanal ob Soči in ceste med
naselji v Občini Kanal ob Soči in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih Kanal in Deskle z uvedenim uličnim
sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

– lokalne ceste (LC)
Zap.
št.
1.

Cesta

Odsek

163010
163011

2.

163020
163021

3.

163030
163031

4.

163040
163041

Potek

Začetek

Konec

Dolžina
vm

Namen
uporabe

Dolžina
v sos.
občinah

Kambreško‑Mlin‑Podravne

C R3 605

Z HŠ 11

3.453

Kambreško‑Mlin‑Podravne

C R3 605

Z HŠ 11

3.453 vsa vozila

Kambreško‑Humarji‑G.Nekovo

C R3 604

C R3 606

4.576

Kambreško‑G.Nekovo

C R3 604

C R3 606

4.576 vsa vozila

Korada‑meja Brda

C 163080

C 020110

2.663

Korada‑meja Brda

C 163080

C 020110

2.663 vsa vozila

Doblar‑Osredek‑Pušno

C G2 103

C R3 605

7.020

Tolmin

Doblar‑Osredek‑Pušno

C G2 103

C R3 605

7.020 vsa vozila

1.194 m
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Odsek

163050

C R3 604

3.186

C R3 604

3.186 vsa vozila

Lig‑Markiči‑Ukanje

C R3 606

C R3 606

4.867

Lig‑Markiči‑Ukanje

C R3 606

C R3 606

4.867 vsa vozila

Lig‑Korada

C R3 606

C 163030

5.186

Lig‑Korada

C R3 606

C 163030

5.186 vsa vozila

Ložice‑Goljevica‑Kamenca nad
Ložicami

C 163130

Z HŠ 2

4.633

Ložice‑Goljevica‑Kamenca nad
Ložicami

C 163130

Z HŠ 2

4.633 vsa vozila

Plave‑Zamedveje‑Vrtače

C 163130

C 163080

7.810

Plave‑Zamedveje‑Vrtače

C 163130

C 163080

7.810 vsa vozila

Plave, Žel.p.‑Sv.Ahacij

C R3 612

C R3 612

1.513

Plave, Žel.p.‑Sv.Ahacij

C R3 612

C R3 612

1.513 vsa vozila

Kanal‑Krstenica‑Anhovo

C R3 606

C 163130

3.943

Kanal‑Krstenica‑Anhovo

C R3 606

C 163130

3.943 vsa vozila

Rodež‑Anhovo‑Ložice‑Plave

C G2‑103

C R3‑612

4.348

Rodež‑Anh.‑Ložice‑Plave

C G2‑103

C R3‑612

4.348 vsa vozila

Skale‑Anhovo

C 163120

C 163120

1.882

Skale‑Anhovo

C 163120

C 163120

1.882 vsa vozila

Zagora‑Zagomila‑Preški Vrh

C G2 103

C 284100

7.195

Zagora‑Preški Vrh

C G2 103

C 284100

7.195 vsa vozila

Kanalski Vrh‑Morsko

C 284030

C G2‑103

6.540

Kanalski Vrh‑Morsko

C 284030

C G2‑103

6.540 vsa vozila

Drašček‑Kanalski Vrh

C 163180

C 163160

6.245

163171

Drašček‑Kanalski Vrh

C 163180

C 163160

6.245 vsa vozila

Kanal‑Križev Breg

C G2 103

C 284010

18.498

163181

Kanal‑Križev Breg

C G2 103

C 284010

18.498 vsa vozila

Avče‑Doblar Žel.p.‑Ročinj

C G2 103

C 163180

2.072

Ročinj‑Doblar Žel.p.‑Avče

C G2 103

C 163180

2.072 vsa vozila

Senica‑Kal nad Kanalom

C 163180

C 163180

9.490

Senica‑Kal nad Kanalom

C 163180

C 163180

9.490 vsa vozila

Zabrdo‑Ilovica‑Murovci

C 163180

C 163180

3.494

Zabrdo‑Ilovica‑Murovci

C 163180

C 163180

3.494 vsa vozila

Trščaki‑Zalom‑Cvetrež

C 163180

C 163200

5.569

Trščaki‑Zalom‑Cvetrež

C 163180

C 163200

5.569 vsa vozila

Deskle‑Grlevšče Partizan

C G2‑103

Z Kamn.

2.878

Deskle‑Grlevšče Partizan

C G2‑103

Z Kamn.

2.878 vsa vozila

Debenje‑Zapotok

C 163080

Z HŠ 6

3.342

Debenje‑Zapotok

C 163080

Z HŠ 6

3.342 vsa vozila

Plave

C R2‑612

C 163130

163060
163080

163090

163100
163101

10.

163110

11.

163120

163111
163121
12.

163130
163131

13.

163140

14.

163150

163141
163151
15.

163160

16.

163170

163161

17.

163180

18.

163190

19.

163200

163191
163201
20.

163210
163211

21.

163220

22.

163250

163221
163251
23.

163260
163261

24.

163480

25.

284020

163481
284023
26.

284030

27.

420100

284032

28.

Namen
uporabe

C G2 103

163091
9.

Dolžina
vm

C G2 103

163081
8.

Konec

Ajba‑Preval

163061
7.

Začetek

Ajba‑Preval
163051

6.

Potek
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Dolžina
v sos.
občinah

651

Plave

C R2‑612

C 163130

Mrcinje‑Kanalski vrh

O 284022

C 163160

2.809

651 vsa vozila
N. Gorica

Mrcinje‑Kanalski vrh

O 284022

C 163160

2.809 vsa vozila

1.117 m

Bate‑Kanalski vrh

O 284031

C 163160

2.522

N. Gorica

2.522 vsa vozila

2.075 m

Bate‑Kanalski vrh

O 284031

C 163160

Volčanski Ruti‑Vogrinki

C G2‑103

C R3‑605

355

Tolmin

420101

Volčanski Ruti‑Vogrinki

C G2‑103

C R3‑605

355 vsa vozila

7.948 m

Kanalski lom‑Koren‑Cvetrež

C G2‑102

C 163220

1.805

Tolmin

420131

Kanalski lom‑Cvetrež

C G2‑102

C 163220

1.805 vsa vozila

9.960 m

420130

Skupaj:

128.545
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Št.
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Stran

14021

5. člen
Lokalne v naseljih z uvedenim uličnim sistemom so
razvrščene v podkategorije:
Zap.
št.

Cesta

1.

163310

2.

163320

3.

163330

Odsek

5.

163350

6.

163360

Deskle Gorenje Deskle

C G2‑103

C 663640

1.165 vsa vozila

Deskle Gregorčičeva u.

C G2‑103

C 163360

445

Deskle Gregorčičeva u.

C G2‑103

C 163360

445 vsa vozila

Deskle U. P.Skalar, U. Talcev

C 163250

C 163630

615

163331

Deskle Ul. P.Skalarja

C 163250

Z igrišč

400 vsa vozila

163332

Deskle Ulica talcev

O 163331

C 163630

215 vsa vozila

Kanal Gregorčičeva u.

C G2‑103

C 163370

759

Kanal Gregorčičeva u.

C G2‑103

C 163370

759 vsa vozila

Kanal Kolodvorska ulica

C R3‑606

C 664170

340

Kanal Kolodvorska ulica

C R3‑606

C 664170

340 vsa vozila

Deskle most čez Sočo

C G2‑103

C 163130

201

Deskle most čez Sočo

C G2‑103

C 163130

201 vsa vozila

Kanal Grajska ulica

C 163340

Z HŠ 29

231

Kanal Grajska ulica

C 163340

Z HŠ 29

231 vsa vozila

Kanal Grajska ulica

C 163340

Z HŠ 14

179

Kanal Grajska ulica

C 163340

Z HŠ 14

179 vsa vozila

Kanal Partizanska ulica

C 163180

Z HŠ 26

229

Kanal Partizanska ulica

C 163180

Z HŠ 26

229 vsa vozila

Kanal Pionirska ulica

C G2‑103

C 163180

188

Kanal Pionirska ulica

C G2‑103

C 163180

188 vsa vozila

Kanal Kidričeva (Bajer)

C G2‑103

Z HŠ 1a

161

Kanal Kidričeva (Bajer)

C G2‑103

Z HŠ 1a

161 vsa vozila

Kanal Vojkova ulica

C G2‑103

C G2‑103

307

Kanal Vojkova ulica

C G2‑103

C G2‑103

307 vsa vozila

Deskle Cesta ob Soči

C 163320

C 163320

250

Deskle Cesta ob Soči

C 163320

C 163320

250 vsa vozila

Deskle Zalog

C 163330

Z HŠ 3

72

Deskle Zalog

C 163330

Z HŠ 3

72 vsa vozila

Deskle Črnce

C 163330

Z HŠ 3

66

Deskle Črnce

C 163330

Z HŠ 3

Globno

C G2‑103

C G2‑103

127

Globno

C G2‑103

C G2‑103

127 vsa vozila

Kanal Čargova ulica

C 163340

Z HŠ 17

328

Kanal Čargova ulica

C 163340

Z HŠ 17

328 vsa vozila

Kanal Grajska cesta

C 163340

Z HŠ 52

397

Kanal Grajska cesta

C 163340

Z HŠ 52

397 vsa vozila

Deskle Ulica talcev

C G2‑103

C 163330

199

Deskle Ulica talcev

C G2‑103

C 163330

199 vsa vozila

Gor.Deskle Bevkova u.

C 163310

C 163310

214

Gor.Deskle Bevkova u.

C 163310

C 163310

214 vsa vozila

Gor.Deskle Bevkova u.

C 163310

Z HŠ 45

128

Gor.Deskle Bevkova u.

C 163310

Z HŠ 45

128 vsa vozila

Deskle Srebrničeva ulica

C G2‑103

C G2‑103

179

Deskle Srebrničeva ulica

C G2‑103

C G2‑103

163361
163370
163371
163380
163381
9.

163390
163391

10.

163400

11.

163410

12.

163420

163401
163411
163421
13.

163430
163431

14.

163440
163441

15.

163450
163451

16.

163460

17.

163540

18.

163550

19.

163630

163461
163541
163551
163631
20.

163640
163641

21.

163650
163651

22.

Namen
uporabe

1.165

163351

8.

Dolžina
vm

C 663640

163341

7.

Konec

C G2‑103

163321

163340

Začetek

Deskle Gorenje Deskle
163311

4.

Potek

163671
163671

Skupaj:

66 vsa vozila

179 vsa vozila
6.780

Dolžina
v sos.
občinah

Stran

14022 /

Št.
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6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
št.
1.

Cesta

Odsek

663010
663011

2.

663020

3.

663030

4.

663050

5.

663060

6.

663080

7.

663090

8.

663100

9.

663110

10.

663130

11.

663140

12.

663160

13.

663170

14.

663180

15.

663190

16.

663240

17.

663290

18.

663360

19.

663370

20.

663380

21.

663420

22.

663430

23.

663450

24.

663460

25.

663500

26.

663510

27.

663520

663021
663031
663051
663061
663081
663091
663101
663111
663131
663141
663161
663171
663181
663191
663241
663291
663361
663371
663381
663421
663431
663451
663461
663501
663511
663521

Potek
Goderno‑Ravna
Goderno‑Ravna
Srednje‑Avško‑Jazna
Srednje‑Avško‑Jazna
Osredek
Osredek
odcep Bevčarji
odcep Bevčarji
odcep Močila
odcep Močila
odcep‑ Melinki‑karavla
odcep‑ Melinki‑karavla
Markiči‑Bajti
Markiči‑Bajti
Ajba‑Potravno
Ajba‑Potravno
odcep Sv.Peter
odcep Sv.Peter
Doblar‑Maček
Doblar‑Maček
odcep D.Nekovo
odcep D.Nekovo
Filej‑Šeberjak
Filej‑Šeberjak
Ukanje‑Želinje
Ukanje‑Želinje
odcep Kostanjevica
odcep Kostanjevica
odcep Velendol
odcep Velendol
Krstenica‑Jesen
Krstenica‑Jesen
Paljevo‑Baske
Paljevo‑Baske
Morsko‑Kuk
Morsko‑Kuk
odcep Loga I
odcep Loga I
odcep‑Loga II
odcep‑Loga II
odcep Avšje
odcep Avšje
Seniški Breg Zatrebež
Seniški Breg Zatrebež
odcep Široka Njiva
odcep Široka Njiva
Zavrh‑Mešnjaki‑Testeni
Zavrh‑Mešnjaki‑Testeni
Bizjaki‑Robi‑Zavrh
Bizjaki‑Robi‑Zavrh
odcep Gabrovec‑Breg
odcep Gabrovec‑Breg
odcep Dol
odcep Dol

Začetek
C 163080
C 163080
C R3‑605
C R3‑605
C 163040
C 163040
C R3‑604
C R3‑604
C R3‑604
C R3‑604
C R3‑606
C R3‑606
C 163060
C 163060
C 163050
C 163050
C 163050
C 163050
C 163040
C 163040
C R3‑606
C R3‑606
C R3‑606
C R3‑606
C 163060
C 163060
C R3‑604
C R3‑604
C R3‑606
C R3‑606
C 163120
C 163120
C 663720
C 663720
C 163160
C 163160
C 163180
C 163180
C 163180
C 163180
C 163180
C 163180
C 163200
C 163200
C 163200
C 163200
C 163200
C 163200
C 163180
C 163180
C 163180
C 163180
C 163180
C 163180

Konec
Z HŠ 1
Z HŠ 1
Z HŠ 7
Z HŠ 7
C 163040
C 163040
Z HŠ 5
Z HŠ 5
Z HŠ 6
Z HŠ 6
Zkaravla
Zkaravla
Z HŠ 5
Z HŠ 5
Z spome.
Z spome.
Z cerkev
Z cerkev
C 163040
C 163040
Z HŠ 1
Z HŠ 1
Z HŠ 1
Z HŠ 1
Z HŠ 4
Z HŠ 4
Z HŠ 21
Z HŠ 21
ZVelendo
ZVelendo
Z HŠ 4
Z HŠ 4
Z Dalj.
Z Dalj.
Z Kuk
Z Kuk
Z HŠ 31
Z HŠ 31
Z HŠ 28
Z HŠ 28
Z HŠ 8
Z HŠ 8
Z HŠ 43
Z HŠ 43
Z HŠ 45
Z HŠ 45
C 163200
C 163200
C 163200
C 163200
Z HŠ 102
Z HŠ 102
C 163200
C 163200

Dolžina
vm
1.733
1.733
1.000
1.000
1.486
1.486
776
776
579
579
1.148
1.148
646
646
2.251
2.251
603
603
3.092
3.092
2.256
2.256
977
977
696
696
1.183
1.183
329
329
1.945
1.945
3.055
3.055
3.044
3.044
234
234
214
214
1.335
1.335
1.571
1.571
1.095
1.095
2.003
2.003
2.274
2.274
471
471
1.071
1.071

Namen
uporabe
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Dolžina
v sos.
občinah
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Zap.
št.

Cesta

28.

663530

29.

663540

Odsek

31.

663560

32.

663570

33.

663580

C 163200

Z HŠ 189

661 vsa vozila

Koren

C 420130

Z HŠ 182

458

Koren

C 420130

Z HŠ 182

458 vsa vozila

Žable

C 163210

Z HŠ 18

399

Žable

C 163210

Z HŠ 18

Zabrdo‑Gomilnica

C 163210

Z HŠ 1

1.043

Zabrdo‑Gomilnica

C 163210

Z HŠ 1

1.043 vsa vozila

odcep Bukovci

C 163210

Z HŠ 28

odcep Bukovci

C 163210

Z HŠ 28

Murovci

C 163210

C 284010

663581

Murovci‑Pertovti

C 163210

C 284010

893 vsa vozila

663582

odcep Murovci

O 663581

C 163180

229 vsa vozila

Okroglo‑Hum

C 163180

Z HŠ 76

1.618

Okroglo‑Hum

C 163180

Z HŠ 76

1.618 vsa vozila

odcep Kačja Draga

C 163180

Z HŠ 160

207

odcep Kačja Draga

C 163180

Z HŠ 160

207 vsa vozila

odcep Bremec

C 163220

Z HŠ 197

2.538

odcep Bremec

C 163220

Z HŠ 197

2.538 vsa vozila

Avče‑D.Avšček‑G.Avšček

C 163180

Zzajetje

3.813

663631

Avče‑D.Avšček‑G.Avšček

C 163180

Zzajetje

3.455 vsa vozila

663632

odcep Avče

O 663631

Z HŠ 89

358 vsa vozila

Deskle‑Sa.Anhovo kamn.

C 163310

C 163250

552

Deskle‑Sa.Anhovo kamn.

C 163310

C 163250

552 vsa vozila

Deskle Globno

C G2‑103

Z HŠ 44

Deskle Globno

C G2‑103

Z HŠ 44

odcep Potok‑Potok

C G2‑103

Z HŠ 25

376

odcep Potok‑Potok

C G2‑103

Z HŠ 25

376 vsa vozila

odcep Ajba

C G2‑103

Z HŠ 20

372

odcep Ajba

C G2‑103

Z HŠ 20

372 vsa vozila

odcep nova Ajba

C G2‑103

C 163050

523

odcep nova Ajba

C G2‑103

C 163050

523 vsa vozila

odcep Levpa

C 163180

Z HŠ 26

564

odcep Levpa

C 163180

Z HŠ 26

564 vsa vozila

Kal nad Kanalom

C 163180

C 163200

453

Kal nad Kanalom

C 163180

C 163200

Morsko

C 163160

Z HŠ 37

1.108

Morsko

C 163160

Z HŠ 37

1.108 vsa vozila

Plave‑Košutnik

C G2‑103

C 163150

6.614

Plave‑Košutnik

C G2‑103

C 163150

6.614 vsa vozila

Spodnji Log

C 163190

Z k.ces.

3.776

Spodnji Log

C 163190

Z k.ces.

3.776 vsa vozila

Korada‑Žarščina

C 163030

Z HŠ 2

1.541

Korada‑Žarščina

C 163030

Z HŠ 2

1.541 vsa vozila

Seniški Breg Zatrebež

C 163200

Z HŠ 40

743

Seniški Breg Zatrebež

C 163200

Z HŠ 40

743 vsa vozila

Hoje‑Črni Kras

C 163200

Z HŠ 196

822

Hoje‑Črni Kras

C 163200

Z HŠ 196

822 vsa vozila

Ložice

C 163130

C 163090

225

Ložice

C 163130

C 163090

225 vsa vozila

Ložice

C 163090

C 663770

170

Ložice

C 163090

C 663770

170 vsa vozila

663590
663591
663600
663601
663620
663621

37.

38.

663630

663640
663641

39.

663650

40.

663660

41.

663670

42.

663680

663651
663661
663671
663681
43.

663690

44.

663700

663691
663701
45.

663710

46.

663720

663711
663721
47.

663730

48.

663740

663731
663741
49.

663750

50.

663760

663751
663761
51.

663770

52.

663780

663771
663781

Stran

Namen
uporabe

Lipce

663571

36.

Dolžina
vm
661

663561

35.

Konec
Z HŠ 189

663551

34.

Začetek
C 163200

663541
663550

Potek

103 / 14. 12. 2009 /

Lipce
663531

30.

Št.

399 vsa vozila

942
942 vsa vozila
1.122

40
40 vsa vozila

453 vsa vozila

14023

Dolžina
v sos.
občinah

Stran

Zap.
št.

14024 /
Cesta

53.

663790

54.

663820

Št.

103 / 14. 12. 2009

Odsek

663791
663821
55.

663860

56.

663980

663861
663981
57.

664000
664001

58.

664010
664011

59.

664020
664021

60.

664030
664031

61.

664040
664041

62.

664050
664051

63.

664060
664061

64.

664070
664071

65.

664080
664081

66.

664090

67.

664100

664091
664101
68.

664110

69.

664120

664111
664121
70.

664130
664131

71.

664140
664141

72.

664150
664151

73.

664160
664161

74.

664170
664171

75.

664180
664181

76.

920540
920541

Potek
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Začetek

Konec

Dolžina
vm

Namen
uporabe

Dolžina
v sos.
občinah

odcep Gorenje polje

C 163140

C 163140

587

odcep Gorenje polje

C 163140

C 163140

587 vsa vozila

Rodež‑G.Deskle

C G2‑103

C 163310

554

Rodež‑G.Deskle

C G2‑103

C 163310

Krajc‑Grašče‑Bizjaki

C 163180

C 663500

1.797

Krajc‑Grašče‑Bizjaki

C 163180

C 663500

1.797 vsa vozila

Murovci‑Podgozd

C 163180

Z HŠ 62

1.539

Murovci‑Podgozd

C 163180

Z HŠ 62

1.539 vsa vozila

Rog‑Zarog

C 163010

Z HŠ 1

1.683

Rog‑Zarog

C 163010

Z HŠ 1

1.683 vsa vozila

odcep Kosi

C 163010

Z Kosi

1.056

odcep Kosi

C 163010

Z Kosi

1.056 vsa vozila

Kanal‑odcep Murovec

C 163550

Z HŠ 56

878

Kanal‑odcep Murovec

C 163550

Z HŠ 56

878 vsa vozila

odcep Bodrež

C 163180

C 163180

403

odcep Bodrež

C 163180

C 163180

odcep Škodniki

C 163200

C 663420

1.034

odcep Škodniki

C 163200

C 663420

1.034 vsa vozila

odcep Vetrnik

C 420130

Z hiša

1.079

odcep Vetrnik

C 420130

Z hiša

1.079 vsa vozila

odcep Gorjanc

C 664180

Z HŠ 16

247

odcep Gorjanc

C 664180

Z HŠ 16

247 vsa vozila

Prilesje pri Plavah‑odcep
pokopališče

C 163110

Z pokop.

238

Prilesje pri Plavah‑odcep
pokopališče

C 163110

Z pokop.

238 vsa vozila

Prilesje pri Plavah‑odcep
črpališče

C 163110

Z črpal.

488

Prilesje pri Plavah‑odcep
črpališče

C 163110

Z črpal.

488 vsa vozila

Vodarna Močila

C 163140

C 163140

392

Vodarna Močila

C 163140

C 163140

392 vsa vozila

Gorenja vas

C 163120

C 163120

317

Gorenja vas

C 163120

C 163120

317 vsa vozila

odcep Čolnica

C R3‑606

C R3‑606

289

odcep Čolnica

C R3‑606

C R3‑606

289 vsa vozila

Gorenje Nekovo

C 163020

Z HŠ 7

266

Gorenje Nekovo

C 163020

Z HŠ 7

266 vsa vozila

odcep Brdo

C R3‑604

Z HŠ 1

558

odcep Brdo

C R3‑604

Z HŠ 1

558 vsa vozila

Močila

C 163140

Z ČN

269

Močila

C 163140

Z ČN

269 vsa vozila

Kanal Grajska cesta

C 163550

Z HŠ 55

563

Kanal Grajska cesta

C 163550

Z HŠ 55

563 vsa vozila

Anhovo Robidni breg

C 163120

Z HŠ 22

609

Anhovo Robidni breg

C 163120

Z HŠ 22

609 vsa vozila

Kolodvorska ulica,Kanal

C 163350

Z HŠ 19

300

Kolodvorska ulica,Kanal

C 163350

Z HŠ 19

300 vsa vozila

Rodež‑Lastvin.‑Terčelj

C G2‑103

Z HŠ 12

736

Rodež‑Lastvin.‑Terčelj

C G2‑103

Z HŠ 12

736 vsa vozila

Kanalski Lom‑Testeni

C 420130

C 163200

701

Tolmin

Kanalski Lom‑Testeni

C 420130

C 163200

701 vsa vozila

2.257 m

Skupaj:

554 vsa vozila

403 vsa vozila

84.330
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7. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določeni s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
ceste št. 37162‑3/2009 z dne 22. 6. 2009.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Kanal
ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 30/2002) ter vsi
drugi predpisi, ki so v nasprotju s tem odlokom.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00702-04/09-1
Kanal ob Soči, dne 1. decembra 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

4545.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2010

Št.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 znaša 0,0327 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 01302-05/09-40
Kanal ob Soči, dne 1. decembra 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

4546.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradne objave PN, št. 41/2003, 17/2006, in Uradni list RS,
št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji
dne 1. 12. 2009 sprejel

Stran

14025

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se
vzpostavi na naslednjih nepremičninah:
1. parc. št. 3209, 3161/1, 3185, 3200, 3190, 3228, 3214/1
in 3220, vse k.o. Anhovo.
2. parc. št. 3586/3, 3587/1, 3586/4, 3587/2, 3592/1, vse
k.o. Ajba.
3. parc. št. 520/4, k.o. Kanal.
4. parc. št. 4095/9, 4137/1 in 4095/28, vse k.o. Deskle.
5. parc. št. 1341/1, 1341/2 in 1341/3, vse k.o. Ukanje.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno
odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda
občinska uprava.
Pravnomočna ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo posredovana
v zemljiškoknjižno izvedbo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01302-05/09-39
Kanal ob Soči, dne 1. decembra 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradne objave PN, št. 41/2003, 17/2006, in Uradni list RS,
št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji
dne 1. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2010
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4547.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradne objave PN, št. 41/2003, 17/2006, in Uradni list RS,
št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji
dne 1. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na zemljišču parc. št. 5099/6 – pot v izmeri
88,00 m2, k.o. Kal nad Kanalom.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status
grajenega javnega dobra in postane lastnina Občine Kanal ob
Soči.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01302-05/09-38
Kanal ob Soči, dne 1. decembra 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

Stran
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Št.

103 / 14. 12. 2009
KOZJE

4548.

Sklep o ukinitvi družbene lastnine
v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na
12. redni seji dne 24. 1. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1642/2, v izmeri 122 m², ZKV 437, k.o. Zagorje.
II.
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Kozje.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-12/12
Kozje, dne 24. januarja 2008
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

LJUTOMER
4549.

Sklep o merilih za določitev plače direktorja
in plačil predstavnikom ustanoviteljic Javnega
podjetja Prlekija d. o. o.

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d. o. o. (Uradni list RS, št. 24/09) in 17. člena Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Prlekija d. o. o. z dne 29. 5.
2009 je Svet ustanoviteljic na 5. seji dne 23. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o merilih za določitev plače direktorja in plačil
predstavnikom ustanoviteljic Javnega podjetja
Prlekija d. o. o.
1. člen
S tem sklepom se določajo merila za določitev plače
direktorja Javnega podjetja Prlekija d. o. o., katerega ustanoviteljice so občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer,
Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij in Veržej ter plačila predstavnikom ustanoviteljic v javnem podjetju.
2. člen
Plača direktorja obsega osnovno plačo in dodatek za
delovno dobo.
Osnovna plača direktorja se glede na velikost javnega
podjetja, določi v višini 90% najvišje plače župana občin ustanoviteljic, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Direktorju poleg osnovne plače pripada dodatek za delovno dobo, v višini, določeni v skladu z zakonom in s kolektivno
pogodbo na ravni dejavnosti.
3. člen
Direktorju poleg osnovne plače pripada tudi dodatek za
uspešnost poslovanja, ki znaša največ do 10% osnovne plače
direktorja in se ugotavlja ter izplačuje skladno s tem sklepom
ter letna nagrada, ki se ugotavlja ob sprejemu poslovnega
poročila za preteklo poslovno leto.
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4. člen
Dodatek za uspešnost poslovanja znaša mesečno največ
do 10% osnovne plače direktorja ter se ugotavlja in izplačuje
mesečno, na podlagi naslednjih meril:
1. kvalitetno, natančno in nemoteno izvajanje dejavnosti
podjetja do 4%,
2. ocena realizacije načrtovanih nalog iz poslovnega načrta do 2%,
3. obseg in učinkovitost dela do 2%,
4. strokovnost in inovativnost do 2%.
Višino dodatka za uspešnost pred vsakokratnim izplačilom plače določi na osnovi poročila direktorja predsednik
skupščine.
5. člen
Direktorju poleg plače pripada tudi letna nagrada, ki se
ugotavlja enkrat letno po sprejemu poslovnega poročila za
preteklo poslovno letno. Nagrada se izplača največ v višini
dveh povprečnih plač direktorja v preteklem letu.
6. člen
Merila za določitev letne nagrade, ki se ugotavlja ob
sprejemu poslovnega poročila za preteklo leto, so vrednotena
v odstotku od plače direktorja in so naslednja:
1. Uresničitev letnega načrta planiranih nalog:
3 točke
planiran letni načrt nalog je realiziran najmanj 105%
2 točki
planiran letni načrt nalog je realiziran,
1 točka
planiran letni načrt nalog je realiziran vsaj
90%
0 točk
planiran letni načrt nalog je realiziran manj
kot 90%.
2. Razvojna usmerjenost pri vodenju podjetja:
3 točke
odlična ocena razvojne usmerjenosti pri
vodenju podjetja
2 točki
dobra ocena razvojne usmerjenosti pri vodenju podjetja,
1 točka
zadovoljiva ocena razvojne usmerjenosti pri
vodenju podjetja,
0 točk
nezadovoljiva ocena razvojne usmerjenosti
pri vodenju podjetja.
3. Rezultati poročila neodvisne revizije o poslovanju:
2 točki
revizijsko poročilo brez pridržkov
1 točka
revizijsko poročilo s pridržki, ki imajo objektiven zunanji vzrok in jih ni mogoče odpraviti v
kratkem časovnem obdobju,
0 točki
revizijsko poročilo s pridržki, ki so posledica
neustreznega poslovanja podjetja.
4. Finančni uspeh poslovanja podjetja:
3 točke
finančni uspeh je enak ali boljši od 110%
planiranega,
2 točki
finančni uspeh je enak planiranemu,
1 točka
finančni uspeh je najmanj na nivoju 90%
planiranega,
0 točk
finančni uspeh je slabši od 90% planiranega.
7. člen
Višino letne nagrade, na podlagi meril iz tega sklepa,
določi skupščina javnega podjetja s soglasjem Sveta ustanoviteljic. Na podlagi navedenih meril se višina nagrade določi
glede na število točk, in sicer:
11 točk
višina nagrade znaša 2 plači,
9–10 točk
višina nagrade znaša 1,5 plače,
7–8 točk
višina nagrade znaša 1 plačo,
6 točk
višina nagrade znaša 0,5 plače,
5 in manj točk
nagrada direktorju ne pripada.
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V primeru, da je javno podjetje poslovalo z izgubo, se
nagrada praviloma ne izplača, razen v primeru, da je izguba
nastala iz objektivnih razlogov.
8. člen
Direktor ima pravico tudi do povračil stroškov v zvezi
z delom in drugih prejemkov v višini, določeni z Zakonom o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov.
9. člen
Predstavnikom ustanoviteljic v javnem podjetju se sejnine
ne izplačujejo.
10. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 110-14/2009-420
Ljutomer, dne 23. novembra 2009
Predsednik Sveta ustanoviteljic
Franc Jurša l.r.

LOŠKI POTOK
4550.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) ter 15. člena Statuta Občine
Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine
Loški Potok na 13. redni seji dne 18. 9. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2137/6 neplodno v izmeri 122 m2 in 2137/7 neplodno v izmeri 326 m2, obe vpisani pri vl. št. 934, k.o. Hrib.

Št.

PIVKA
4551.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za Eko vrtec
v Pivki (planska celota P1-S10-CS ter delu
planskih enot P1-S10-S1 in P1-S9-C1)

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in
52/07) Občina Pivka objavlja

14027

I. Občina Pivka naznanja javno razgrnitev:
1. Dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Eko vrtec v Pivki (planska celota P1‑S10‑CS
ter delu planskih enot P1‑S10‑S1 in P1‑S9‑C1), ki ga je pod
številko projekta 09/PA‑004 izdelal V prostoru d.o.o., Ilirska
Bistrica (v nadalj.: dopolnjen osnutek OPPN);
2. Strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka OPPN.
II. Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 21. decembra 2009 do 21. januarja 2010, v prostorih Občine Pivka,
Kolodvorska cesta 5, Pivka, v času uradnih ur:
– Ponedeljek od 8. do11. in od 13. do15. ure.
– Sredo od 8. do11. in od 13. do 16. ure.
– Petek od 8. do 11. ure.
III. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala dne 12. januarja 2010, s pričetkom ob
17. uri, v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
IV. Na javni obravnavi bo pripravljalec prostorskega akta le
tega podrobneje razložil in prisotnim podal dodatna pojasnila.
V. Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost
pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek
OPPN. Pripombe in predlogi se do 21. januarja 2010 lahko
podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno ali ustno na javni obravnavi ali pa se
pošljejo na elektronski naslov: obcina@pivka.si, pri čemer se
v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »OPPN za Eko
vrtec v Pivki«.
Občina Pivka bo preučila pripombe in predloge javnosti in
do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen
način, in sicer na oglasni deski Občine Pivka in na spletni strani
Občine Pivka: http://www.pivka.si (objave).
Št. 3500-9/2009-21
Pivka, dne 8. decembra 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

Stran

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Eko vrtec v Pivki
(planska celota P1-S10-CS ter delu planskih enot
P1-S10-S1 in P1-S9-C1)

II.
Zemljišča iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti status
javnega dobra in postanejo last Občine Loški Potok.

Št. 032-0002/2009
Hrib - Loški Potok, dne 18. septembra 2009
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POLZELA
4552.

Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela
v obdobju januar–marec 2010

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT‑B) in 97. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS,
št. 90/07) je župan Občine Polzela dne 7. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Polzela
v obdobju januar–marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Polzela (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-

Stran
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Št.

103 / 14. 12. 2009

nuarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Polzela za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 90/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

v EUR
Proračun
januar–marec
2010
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
778.638,31
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
772.405,31
DAVČNI PRIHODKI
696.418,19
700 Davki na dohodek in dobiček
651.696,00
703 Davki na premoženje
29.790,96
704 Domači davki na blago in storitve
14.931,23
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
75.987,12
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
29.358,80
711 Takse in pristojbine
70,54
712 Denarne kazni
0,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
8.476,25
714 Drugi nedavčni prihodki
38.081,53
KAPITALSKI PRIHODKI
1.350,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
666,67
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
683,33
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
4.883,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
4.883,00
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
561.427,03
TEKOČI ODHODKI
158.062,41
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
42.114,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
6.975,55
402 Izdatki za blago in storitve
98.655,41
403 Plačila domačih obresti
10.317,45
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
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411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 investicijski transfer pravnim
in fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

177.615,42
10.312,36
100.657,26
74.867,99
74.867,99
39.911,59

37.141,09
2.770,50
217.211,28

21.425,14
21.425,14
21.425,14
195.786,14
–21.425,14
–217.211,28

0,00

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – kontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na
oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
5. člen

Št.

2. člen
Proračun Občine Prebold je bil realiziran v naslednjih
zneskih:
A.

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

71

72

(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v
tekočem proračunskem letu.

73

5. KONČNA DOLOČBA
7. člen

74

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 410-7/2009-1
Polzela, dne 7. decembra 2009

40

Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

PREBOLD
4553.

41

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Prebold za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 98. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni
list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 24. redni
seji 11. 6. 2009 sprejel

14029

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Prebold za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

70

6. člen

Stran

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Prebold
za leto 2008

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

103 / 14. 12. 2009 /

42

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
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 neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II. 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
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

v EUR
7.764.971
2.935.418
2.549.499
2.120.789
300.872
127.838
0
385.919
110.602
850
0
12.814
261.653
390.853
21.825
0
369.028
0
0
0
4.438.700
1.221.482
3.217.218
8.312.848
1.296.701
163.476
25.487
1.053.256
16.570
37.912
1.139.742
36.015
686.234
136.124
281.370
0
5.528.429
5.528.429

Stran

14030 /

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

B.

75

44

C.
50

55

Št.
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Uradni list Republike Slovenije
4554.

347.976
290.588
57388
–547.877

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT‑B in 127/06 – ZJZP) in 98. člena Statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 26. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Prebold
za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega
dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
1.500.000
1.500.000
8.376
8.376
943.747
1.491.624

A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

70

71

547.877
238.855

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja so sestavni del
tega odloka.

72

4. člen
Ta odlok začne veljati takoj in objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410/21/2009
Prebold, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold
za leto 2009

73

74

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
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 neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Proračun
leta 2009
8.953.729
3.097.963
2.659.213
2.265.713
245.500
148.000
0
438.750
151.850
3.000
800
15.100
268.000
162.810
157.810
0
5.000
0
0
0
5.692.956
4.033.464

Uradni list Republike Slovenije
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
1.659.492
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.144.216
40 TEKOČI ODHODKI
1.267.856
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
178.076
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
29.640
402 Izdatki za blago in storitve
938.140
403 Plačila domačih obresti
55.000
409 Rezerve
67.000
41 TEKOČI TRANSFERI
1.321.206
410 Subvencije
51.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
796.810
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
136.871
413 Drugi tekoči domači transferi
336.525
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
3.971.185
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.971.185
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.583.969
431Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso PU
405.560
432 Investicijski transferi PU
4.178.409
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–2.190.487
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
1.128.000
500 Domače zadolževanje
1.128.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
120.000
550 Odplačila domačega dolga
120.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.182.487
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
1.008.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
2.190.487

Št.
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STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Stran

14031

1.183.201
1.183.201

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk–
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Prebold
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku
prvega odstavka 43. člena ZJF in drugi prihodki, ki jih določi
občina.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med
podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog
neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

Stran
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7. člen

13. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

(uveljavitev odloka)

Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

Ta odlok začne veljati s sprejetjem, objavi se v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410/20/2009-5
Prebold, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
10.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 eurov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

STRAŽA
4555.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05, 60/07 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in
15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07
in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 24. seji dne 3. 12.
2009 sprejel

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 400 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.

ODLOK
o proračunu Občine Straža za leto 2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 1.128.000 eurov, in sicer za investicije.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Prebold, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic
100.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov pod
naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine
100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta, in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000 eurov
pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2010

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2010 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

v EUR
Proračun
leta 2010
6.709.701
3.301.384
2.500.928
1.965.841
451.370
83.717
0
800.456
50.717
3.920
4.160
1.500
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714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. dolgor. sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 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
41 TEKOCI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVECANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

Št.

740.159
396.048
0
0
396.048
0
0
0
3.012.269
3.012.269
0
0
0
7.102.964
869.388
223.074
34.680
590.864
0
20.770
1.131.215
130.352
554.322
172.116
274.425
0
4.996.379
4.996.379
105.982
42.000
63.982
–393.263
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443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

14033

0
0
0
0
0
0
0
0
–393.263
0
393.263
393.263

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke‑konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki
od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v
tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(sredstva iz naslova vračila vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje)
Sredstva iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih je Občina Straža pridobila iz tega naslova,
se vrnejo občanom, razlika v višini 574.234,00 EUR pa je na
kontu 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki in se deli po naseljih v naslednjih odstotkih in za naslednje gradnje:
1. Podgora (5%) – vodovod, kanalizacija
2. Loke (2%) – vodovod
3. Potok (10%) – kanalizacija
4. Prapreče (7%) – kanalizacija
5. Zalog (3%) – kanalizacija, izdelava OPPN za obvoznico
6. Vavta vas (9%) – vodovod, pokopališče
7. Drganja sela (5%) – vodovod
8. Rumanja vas (10%) – pločnik in javna razsvetljava,
pokopališče
9. Jurka vas (4%) – pločnik, pokopališče, vodovod
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10. Bivša Gorenja Straža (29%) – javna razsvetljava,
pokopališče
11. Bivša Dolenja Straža (16%) – pločnik in vodovod.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkami in področjih proračuna oziroma pri neposrednem
uporabniku, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če
se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika
izvajanja investicij in realizacija investicij.
Župan Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja
občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj posameznega
programa, da prerazporeja sredstva med glavnimi programi
do višine 20% in da prerazporedi sredstva iz posameznega
področja v drugo področje proračuna do višine 20% posameznega področja.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
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9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi je poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
20.770,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.000,00 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 7.500,00 EUR.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do
višine 250.000,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Straža, v letu 2010 ne sme
preseči skupne višine glavnic 250.000, 00 EUR.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine
250.000,00 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč delež
se lahko v letu 2010 izdajo poroštva do skupne višine glavnic
250.000 EUR.
13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 200.000,00 EUR.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-4/2009-4
Straža, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

4556.

Odlok o priznanjih Občine Straža

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl.
US, in 79/09) in 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 07/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na
24. redni seji dne 3. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Straža
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ureja vrsto priznanj, pogoje, postopek
in način podeljevanja priznanj Občine Straža, njihovo obliko ter
način vodenja evidence.
2. člen
Priznanja Občina Straža podeljuje zaslužnim občanom,
drugim posameznikom, podjetjem, družbam, zavodom, društvom
in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke
na področju gospodarstva, šolstva, kulture, športa, ekologije,
zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu
življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine
Straža. Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
II. PRIZNANJA OBČINE STRAŽA

ture),

3. člen
Priznanja Občine Straža so:
– naziv častnega občana Občine Straža,
– priznanje Jožeta Dularja (za dosežke na področju kul-

– priznanje Jožeta Kneza (za dosežke na področju gospodarstva, podjetništva in obrti),
– priznanje Franca Červana (za dosežke na področju
športa),
– priznanje Alojzija Pirca (za dosežke na področju društvenega, humanitarnega in družbeno političnega dela),
– priznanje župana Občine Straža.
4. člen
O podelitvi priznanj Občine Straža odloča Občinski svet
Občine Straža na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja (v nadaljevanju: Komisija), razen za priznanje župana Občine Straža.
O priznanju župana Občine Straža odloča ter jih podeljuje
župan Občine Straža.
III. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
TER NJIHOVA OBLIKA
5. člen
Častni občan Občine Straža je priznanje, ki ga podeljuje
občinski svet občanom Občine Straža, drugim državljanom RS,
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državljanom tujih držav za izjemno pomembno delo in zasluge,
ki pomenijo velik prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju
Občine Straža.
Naziv častni občan se podeli s posebno listino. Častnemu občanu Občine Straža se ob imenovanju v naziv podeli
posebna listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva
»ČASTNI OBČAN OBČINE STRAŽA«.
V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ eno
priznanje »ČASTNI OBČAN OBČINE STRAŽA«.
Priznanja »ČASTNI OBČAN OBČINE STRAŽA« se vročajo prejemnikom na svečan način, in sicer na svečani seji
občinskega sveta ob občinskem prazniku.
6. člen
»PRIZNANJE JOŽETA DULARJA« je priznanje Občine
Straža, ki ga podeli občinski svet:
– posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe
ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena na kulturnem, kulturno‑prosvetnem, literarnem
in znanstvenem področju, s katerimi je pomembno vplival na
razvoj in ugled Občine Straža na kulturnem področju;
– skupini občanov ali pravnim osebam za večletne uspehe ali dosežke na kulturnem področju življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Straža.
Priznanje Jožeta Dularja se imenuje po pisatelju in muzealcu Jožetu Dularju, našem rojaku, rojenem dne 24. februarja
1915, v Vavti vasi, in umrlem 31. januarja 2000, v Metliki.
7. člen
»PRIZNANJE JOŽETA KNEZA« je priznanje Občine Straža, ki ga podeli občinski svet:
– posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe ali
enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena na področju gospodarstva, podjetništva in obrti, s
katerimi je pomembno vplival na razvoj in ugled Občine Straža
na gospodarskem področju;
– skupini občanov ali pravnim osebam za večletne uspehe
ali dosežke na gospodarskem področju življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Straža.
Priznanje Jožeta Kneza se imenuje po gospodarstveniku, dolgoletnem direktorju tovarne pohištva Novoles, Jožetu
Knezu, rojenem dne 8. februarja 1925, v Črni na Koroškem, in
umrlem leta 1995.
8. člen
»PRIZNANJE FRANCA ČERVANA« je priznanje Občine
Straža, ki ga podeli občinski svet:
– posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe
ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke
trajnega pomena na področju tekmovalnega športa, vodenja
in organizacije športnih dogodkov ter treniranja in dejavnosti
popularizacije športa in športnih dogodkov in dosežkov, s katerimi je pomembno vplival na razvoj in ugled Občine Straža
na športnem področju;
– skupini občanov ali pravnim osebam za večletne uspehe ali dosežke na športnem področju življenja in dela, s katerimi
so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Straža.
Priznanje Franca Červana se imenuje po športniku Francu
Červanu, rojenem dne 14. oktobra 1936, v Podgori, in umrlem
dne 7. novembra 1991, v Celju. Franc Červan je bil uspešen
atlet, tekmovalec v teku na 10000 m in 5000 m, udeleženec
olimpijskih iger in mnogih ostalih atletskih prvenstev.
9. člen
»PRIZNANJE ALOJZIJA PIRCA« je priznanje Občine
Straža, ki ga podeli občinski svet:
– posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe
ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke
trajnega pomena na področju društvenega, humanitarnega in
družbeno političnega dela, dogodkov in dosežkov, s katerimi
je pomembno vplival na razvoj in ugled Občine Straža na teh
področjih;
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– skupini občanov ali pravnim osebam za večletne uspehe ali dosežke na društvenem, humanitarnem in družbeno
političnem področju življenja in dela, s katerimi so pomembno
vplivali na razvoj in ugled Občine Straža.
Priznanje Alojzija Pirca se imenuje po slovenskem publicistu, uredniku in politiku Alojziju Pircu, rojenem dne 4. julija
1887, na Drganjih selih, in umrlem 29. junija 1939, v Clevelandu, ZDA. Alojzij Pirc je bil uspešen urednik, sourednik in
solastnik Nove domovine, Clevelandske Amerike, ustanovitelj
Slovenske narodne čitalnice in Slovenske zveze ter ravnatelj
Slovenskega narodnega doma v Clevelandu.
10. člen
V posameznem letu lahko občinski svet podeli praviloma
največ dve priznanji izmed priznanj »priznanje Jožeta Dularja,
priznanje Jožeta Kneza, priznanje Franca Červana in priznanje
Alojzija Pirca«. Izjema mora biti utemeljena z vzroki in posledicami za tako dejanje.
Posamezna priznanja se praviloma izmenjujejo med posameznimi leti.
Priznanja se vročajo prejemnikom na svečan način, in sicer na svečani seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.
11. člen
»Priznanje župana Občine Straža« je visoko priznanje
Občine Straža, ki ga lahko podeli župan: posamezniku ali
skupini občanov za življenjsko delo, za enkratne izjemne
uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena na
gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno‑izobraževalnem, humanitarnem, kulturnem, prosvetnem, literarnem in
znanstvenem področju, s katerimi so pomembno vplivali na
ugled Občine Straža.
Priznanje župana Občine Straža je posebna listina, s
besedilom sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno.
Priznanje župana Občine Straža se vroča prejemniku na
svečan način ob posebnih slovesnostih oziroma na svečanem
sprejemu ob dogodkih in praznikih, pomembnih za občino ali
prejemnika priznanja. Lahko se podelijo tudi na svečani seji
občinskega sveta.
12. člen
Sredstva za izdelavo priznanj Občine Straža in izvajanje
odloka se zagotovijo v proračunu Občine Straža.
IV. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ
13. člen
Komisija podrobneje opredeli kriterije za dodeljevanje
priznanj iz 3. člena odloka v posebnem pravilniku, s katerim
seznani občinski svet.
Komisija enkrat letno objavi v sredstvih javnega obveščanja javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo
predloge za podelitev priznanj. Javni razpis se objavi najmanj
3 mesece pred občinskim praznikom.
Priznanja se vročajo prejemnikom na svečan način, in sicer na svečani seji občinskega sveta ali ob posebnih slovesnostih oziroma na svečanem sprejemu ob dogodkih in praznikih,
pomembnih za občino ali prejemnike priznanj.
Priznanja vroča župan ali od njega pooblaščena oseba.
14. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj občine so lahko občani, politične stranke, društva, podjetja in
druge pravne osebe.
Predlagatelj za podelitev priznanj po tem odloku je lahko
tudi župan.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev
priznanja.
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15. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– pogoje za podelitev priznanj,
– podatke, ki jih mora vsebovati predlog,
– rok, do katerega morajo biti podani predlogi.
16. člen
Predlog za podelitev priznanj mora biti podan v pisni obliki
in mora vsebovati:
– ime in sedež predlagatelja,
– osnovne podatke predlaganega prejemnika priznanj,
– vrsto predlaganega priznanja,
– utemeljitev predloga,
– priporoča se dokument, ki potrjuje navedbe v obrazložitvi.
17. člen
Komisija mora obravnavati predloge za podelitev priznanj
v 15‑tih dneh po poteku roka za oddajo predlogov. Komisija
lahko:
– zahteva od predlagatelja, da predlog dopolni,
– predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno utemeljen,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne ali druge organizacije,
– izmed predlaganih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje,
izbere najzaslužnejše.
18. člen
Komisija glasuje z večino glasov navzočih članov, oblikuje
predlog za podelitev priznanj in ga posreduje občinskemu svetu
v obravnavo in odločanje.
Občinski svet odloča o podelitvi priznanj z absolutno
večino glasov svetnikov. Posebno listino o priznanju podpiše
župan.
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med
seboj ne izključujejo.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE
O PODELJENIH PRIZNANJIH
19. člen
Organizacijska, strokovna in administrativna opravila v
zvezi s postopkom izbire, izdelave in podelitve priznanj Občine
Straža opravlja občinska uprava Občine Straža.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je
na vpogled na občinski upravi občine.
20. člen
Podeljena priznanja se vpisujejo kronološko v evidenco
posameznih priznanj, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku priznanja,
– datum seje oziroma sklepa, s katerim je bilo odločeno
o podelitvi priznanja,
– vrsto priznanja,
– datum vročitve priznanja,
– podatki predlagatelja.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2008-7
Straža, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4557.

Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin
v Občini Straža

Na podlagi 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO‑1A, 70/08), 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl.
US, 76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09), 17. in 21. Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – Odl. US,
58/07 – Odl. US, 16/08 – Odl. US, 17/08, 21/08 – popr. in
76/08) in 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP),
15. in 73. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07
in 27/08) ter skladno z Zakonom o javno‑zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Straža na
24. redni seji dne 3. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o urejanju in čiščenju javnih površin
v Občini Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna ureditev)
Ta odlok na celotnem območju Občine Straža (v nadaljevanju: občina) ureja pogoje in načine izvajanja gospodarske
javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju:
javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo storitev javne
službe,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin in
storitev javne službe,
– vire financiranja javne službe,
– objekte in naprave,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– varstvo uporabnikov,
– prepovedana ravnanja in kazni,
– druge elemente pomembne za izvajanje in razvoj javne
službe.
2. člen
(javne površine in objekti)
Javne površine in objekti po tem odloku so:
– lokalne ceste, javne poti, pločniki, sprehajalne poti,
kolesarske poti in objekti, kot so mostovi, podvozi, nadvozi
znotraj naselij,
– javna parkirišča, trgi, površine za pešce, avtobusna postajališča, javne površine ob spominskih in zgodovinskih objektih,
– javne zelene površine, kot so javni parki, drevoredi,
zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in objektih,
– otroška in športna igrišča,
– objekti in oprema na javnih površinah, kot so klopi, igrala, fontane, cvetlična korita, stebriči in jambori, ograje, stojala
za kolesa, koši za odpadke, spominska obeležja, skulpture.
Javne površine in objekti iz tega člena so gospodarska
javna infrastruktura.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(oblike izvajanja javne službe)
Občina zagotavlja izvajanje javne službe po tem odloku
v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– v okviru občinske uprave oziroma v režijskem obratu,

Št.

103 / 14. 12. 2009 /

Stran

14037

– v javnem gospodarskem zavodu,
– s sklenitvijo javno‑zasebnega partnerstva v obliki javno‑naročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.
4. člen
(območje javne službe)
Izvajalec javne službe zagotavlja izvajanje javne službe
na območju občine, v skladu s predpisi Republike Slovenije in
predpisi občine, ki urejajo področje javne službe.
III. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
JAVNIH DOBRIN
5. člen
(obseg javne službe)
Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
– urejanje javnih površin in objektov,
– čiščenje javnih površin in objektov.
6. člen
(program urejanja in čiščenja javnih površin)
Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz prejšnjega
člena se za posamezno koledarsko leto določi z letnim programom urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: letni
program), ki ga pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje
občini najkasneje do 31. oktobra za naslednje leto. Pristojni
organ občine potrdi letni program najkasneje do 31. decembra
za naslednje leto.
Letni program določa pogostnost in prioritete čiščenja javnih površin ter pogostnost in obseg ostalih del pri vzdrževanju
javnih površin.
7. člen
(kataster javnih površin)
Izvajalec javne službe mora voditi kataster javnih površin
in objektov določenih v 2. členu tega odloka. Kataster mora
vsebovati podatke o vrsti javne površine, o njeni velikosti ter
o pogostosti čiščenja v skladu s programom iz 6. člena tega
odloka.
V primeru dvoma o tem, ali posamezno zemljišče šteje
za javno površino po tem odloku, odloči o tem pristojna služba
občine.
8. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe ima naslednje obveznosti:
– redno, trajno, neprekinjeno in strokovno izvajati vse
storitve javne službe,
– v sodelovanju z občino skrbeti za načrtovanje in razvoj
javne službe ter za dobro gospodarjenje z javnimi površinami
in objekti potrebnimi za izvajanje javne službe,
– pripraviti letni program dela iz 6. člena tega odloka,
– voditi kataster javnih površin iz 7. člena odloka,
– skleniti zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri
opravljanju javne službe povzročijo pri izvajalcu javne službe
zaposleni delavci tretjim osebam ali občini,
– pripraviti letna poročila o izvajanju javne službe do
31. marca za preteklo leto.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNIH
POVRŠIN IN STORITEV JAVNE SLUŽBE
9. člen
(zavarovanje javnih površin med gradnjo)
Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred
posegom v prostor na celotnem območju gradnje zavarovati
javno površino pred poškodbami in onesnaževanjem.
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Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora preprečiti širjenje prahu z gradbišča, še posebej ob rušenju zgradb
ali urejanju fasad, na vozila naložiti material tako, da se pri
prevozu material ne stresa po javnih površinah, očistiti vozila
pred odhodom z gradbišča tako, da vozilo ne pušča nesnage
na javnih površinah.
Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora gradbeni
material skladiščiti tako, da le‑ta ne more onesnažiti javnih
površin.
Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred
posegom v prostor na celotnem območju gradnje postaviti
lovilne odre, zaščitne ograje oziroma prehode, da se prepreči
poškodovanje in onesnaževanje mimoidočih ljudi in javnih površin. Če poškoduje ali uniči javno površino, jo je na svoje stroške
dolžan sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del.
10. člen
(prevoz tovora)
Prevozniki morajo pri prevozu tovora preprečiti izpadanje
le‑tega na javne površine ter zagotoviti, da tovor ne povzroča
prahu in smradu.
V primeru, da se onesnaževanja javne površine pri prevozu ne more preprečiti, je prevoznik dolžan poskrbeti za
odstranitev nesnage z javne površine v najkrajšem času. Odstraniti je potrebno tudi nesnago, ki nastaja pri nakladanju in
razkladanju tovora.
11. člen
(ravnanje ob prireditvah)
Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah morajo
skrbeti, da javne površine ne onesnažujejo, po uporabi pa so
dolžni le‑te takoj, ali najkasneje v šestih urah po končani prireditvi očistiti in po potrebi površine tudi razkužiti ter vzpostaviti
v prvotno stanje.
Kolikor povzročitelj onesnaževanja oziroma organizator
prireditev na javnih površinah ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka, mora to storiti izvajalec javne službe na stroške
povzročitelja oziroma organizatorja.
12. člen
(živalski iztrebki)
V primerih onesnaženja javnih površin z živalskimi iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki živali iztrebke na primeren
način takoj odstraniti.
13. člen
(čiščenje v primeru prometnih nesreč)
Pri prometnih nesrečah in v drugih podobnih primerih
mora izvajalec javne službe takoj očistiti javne površine, odstraniti oljne madeže in površino po potrebi razkužiti, razen v
primerih, ko to ni mogoče zaradi postopka ugotavljanja povzročitelja nesreče in poteka dogodka, ki ga izvajajo pooblaščeni
državni organi.
Javne površine očisti oziroma razkuži izvajalec javne službe na stroške povzročitelja nesreče.
14. člen
(ravnanje z odpadki)
Na javnih površinah morajo biti nameščeni koši za odpadke. Koše namesti izvajalec javne službe. Njihovo obliko, barvo
in mesto postavitve določi občina.
15. člen
(prepovedana ravnanja na javnih površinah)
Na javnih površinah je prepovedano:
– odmetavati papir, cigaretne ogorke, smeti in druge predmete,
– puščati kosovne odpadke,
– izlivati komunalno odpadno in padavinsko vodo in izlivati
okolju nevarne snovi,
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– deponirati gradbeni material in material od raznih izkopov ter drugih podobnih materialov in drv brez soglasja
pristojne občinske službe,
– rolkanje na način, ki lahko poškoduje javne površine
in objekte,
– vožnja z raznimi vozili po teh površinah, ki niso prometne površine,
– obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje,
grmovje ali druge nasade,
– trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje ob
javnih poteh, klopi, cvetlične posode, cvetlične ograje in druge
objekte na teh površinah,
– trositi oziroma lepiti letake na mesta, ki niso posebej
namenjena za plakatiranje,
– poškodovati, uničevati ali odstranjevati objekte nameščene na teh površinah,
– parkirati nevozna in neregistrirana vozila,
– poslikavati z grafiti,
– čistiti motorna vozila, druge stroje in naprave,
– uporabljati objekte, ki so sestavni del teh površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
– odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
– postavljati šotore ali bivalne prikolice,
– zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno,
– voditi pse ali druge domače živali brez vrvice, jih puščati
brez ustreznega nadzora ter puščati njihove iztrebke na teh
površinah,
– razsipati po prometni površini sipek material ali kako
drugače onesnaževati te površine,
– posegati v javno površino na kakršen koli način, ki spremeni njen namen ali izgled.
Na javnih zelenih površinah je prepovedano tudi:
– ustavljati, parkirati ali se voziti z motornimi vozili in delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin,
– obešati ali pritrjevati kable, žice, obvestilne ali reklamne
napise in druge predmete na drevesa in grmovnice.
V. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
16. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
– sredstva občinskega proračuna,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– sredstva izvajalca javne službe,
– druga sredstva, namenjena za javno službo.
17. člen
(plačilo stroškov urejanja in vzdrževanja)
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela javne
službe je letni program iz 6. člena tega odloka.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
18. člen
(organi nadzora)
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja občina. Občina lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora
pooblasti pristojno strokovno službo.
Izvajalec javne službe mora občini omogočiti nadzor, pregled objektov in naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo,
ki izkazuje izvajanje in poslovanje javne službe, v vodene
zbirke podatkov, ki se nanašajo na javno službo, ter nuditi
zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne
dejavnosti izvajalca javne službe in tretjih oseb, praviloma le v
poslovnem času izvajalca javne službe. Izvajalec nadzora se
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izkaže s pooblastilom občine. O nadzoru se napravi zapisnik,
ki ga podpišeta predstavnik izvajalca javne službe in občine
oziroma pooblaščenec občine.
19. člen
(nadzorni ukrepi občine)
Če pristojni organ občine ugotovi, da izvajalec javne službe ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz tega odloka, mu lahko z
upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo
ravnanje, ki izhaja iz tega odloka ali v zavarovanje izpolnitve
obveznosti unovči menico ali bančno garancijo, če je to glede
na obliko izvajanja javne službe mogoče.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
20. člen
(varstvo pravic uporabnikov javne službe)
Varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe se zagotavlja z možnostjo vložitve ugovora na župana občine zaradi odločitev, dejanj ali opustitev izvajalca, ki so v nasprotju z
določbami tega odloka in drugimi predpisi in izvedbenimi akti
(program dela), ki urejajo to javno službo.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
21. člen
(sankcije za prekrške)
Z globo 600,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, z globo 200,00 EUR
se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, z
globo 100 EUR pa se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki iz
naklepa ali hude malomarnosti stori prepovedana ravnanja iz
15. člena tega odloka.
Pred kaznovanjem z globo se sme izreči opomin za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo
posebno lahkega.
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, za katere so
predvidene kazenske določbe, opravlja pristojni občinski organ
ali občinsko redarstvo občine in pristojni občinski inšpektor.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-13/2009-5
Straža, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

ŠKOFLJICA
4558.

Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu
za območje urejanja VP9/1 in VO9/2

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica in
2. člena Odloka o ZN za območje urejanja VP9/1 VO9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08) je občinski svet na 29. redni seji
dne 1. 12. 2009 sprejel
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OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o zazidalnem načrtu
za območje urejanja VP9/1 in VO9/2
(Uradni list RS, št. 99/02, 112/08)
1. člen
Določbe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja
VP9/1 in VO9/2 in 20. člen istega odloka, ni mogoče razumeti
tako, da ne bi bilo možno delno spremeniti in prilagoditi situaciji
na terenu:
1. kolesarsko stezo, ki od zaključka ceste 2 poteka ob severni strani koridorja ceste 12 do roba zazidalnega območja;
2. lokacijo črpališča, ki se prestavi na parcelo št. 667/84
k.o. Lanišče, ob zaključek ceste 12 ter ob zahodni rob zazidalnega območja;
3. fekalni kanal, ki se od zaključka ceste 2 vodi v cestnem
telesu ceste 12 do nove lokacije črpališča;
4. lokacija trafo postaje TP2 se omeji na parc.
št. 737/253.
2. člen
Obvezna razlaga je skupaj z grafično prilogo sestavni
del odloka.
3. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2009
Škofljica, dne 4. decembra 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

4559.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Škofljica za leto 2010

Na podlagi 97. člena Statuta Občine Škofljica, (Uradni list
RS, št. 47/99 in naslednji) in 19. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 85/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 29. redni seji dne
1. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Škofljica za leto 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2010 se
določi v višini 0,002486 €.
2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 007-22/2009
Škofljica, dne 7. decembra 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.
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TABOR
4560.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor
v obdobju januar–marec 2010

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 109/08) in
29. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je
župan Občine Tabor dne 9. decembra 2009 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Tabor
v obdobju januar–marec 2010
1. člen

6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
le do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
do uveljavitve poračuna Občine Tabor za leto 2010, oziroma
do 31. marca 2010.
Št. 007-03/2009-1
Tabor, dne 9. decembra 2009

(vsebina sklepa)

Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Tabor (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2010 do sprejetja proračuna Občine Tabor za leto 2010,
oziroma najkasneje do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).
2. člen

ZREČE

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 109/08; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine
Tabor za leto 2009 (Uradni list RS, št. 18/09), Odlokom o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 94/09) v nadaljevanju: odlok o proračunu.
3. člen
(struktura in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja so prihodki in drugi
prejemki, ter odhodki in drugi izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju lani, torej od 1. januarja
do 31. marca lanskega leta. Namenski prejemki in izdatki,
opredeljeni v 43. členu ZJF oziroma v odloku o proračunu, se v
obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo določbe ZJF, določbe Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07),
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 61/09) in Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2009 ter
Odloka o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2009.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk, kot v proračunu preteklega leta. Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in
plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo
v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, realiziranega v enakem obdobju lani. Nove proračunske postavke
lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in
44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju
nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun
občine za leto 2010.

4561.

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju Občine Zreče

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – UPB1 in 70/08), 32. 33., 34. in 36. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
in 127/06) v zvezi z Zakonom o javno‑zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 11. člena Odloka o
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni
list RS, št. 55/09) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 95/08 in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na
22. redni seji dne 17. 11. 2009 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Zreče
(v nadaljevanju: koncedent) določa predmet in pogoje za oddajo koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju občine Zreče (v nadaljevanju: javna
služba) ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijo za
izvajanje javne službe.
2. člen
Javno službo iz 1. člena tega odloka lahko izvaja pravna
oseba, ki se ji v skladu z zakonom, ki ureja izvajanje gospodarskih javnih služb in zakonom, ki ureja javno‑zasebno partnerstvo, podeli koncesijo (v nadaljevanju: koncesionar, izvajalec)
v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Odlok določa:
1. dejavnosti, ki so predmet javne službe,
2. območje izvajanja in uporabnike storitev javne službe
ter razmerja do uporabnikov,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (v
nadaljevanju: koncesionar),
4. javna pooblastila koncesionarju,
5. splošne pogoje za izvajanje javne službe,
6. vrsta in obseg monopola,
7. začetek in čas trajanja koncesije,
8. način podelitve koncesije,
9. viri financiranja javne službe,
10. način plačila koncesionarja,
11. nadzor nad izvajanjem javne službe,
12. prenehanje koncesijskega razmerja,
13. druge pogoje za izvajanje javne službe.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE
4. člen
Predmet javne službe je zbiranje in prevoz komunalnih
odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov za območje Občine Zreče ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne
službe.
5. člen
Predmet javne službe obsega storitve, ki so določene
v 10. členu Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na
območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 98/09).
III. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI STORITEV
JAVNE SLUŽBE TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
6. člen
Območje izvajanja javne službe je območje celotne Občine Zreče.
7. člen
Uporabniki storitev javne službe so vse pravne osebe in
fizične osebe, ki imajo na območju Občine Zreče stalno ali začasno prebivališče in pri katerih nastajajo komunalni odpadki in
njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega sektorja,
vključno z ločeno zbranimi frakcijami.
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– kot dober gospodarstvenik uporabljati in/oziroma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju
javne službe;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se,
ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije ohranja
njihova vrednost;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe
in koncesije;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem koncesije;
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude
in/ali pritožbe;
– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le‑ti
uvedeni s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev
iz drugih virov;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo in
izvajanjem koncesije, usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so se
izvajala vzdrževalna in druga dela;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kršitvah.
Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom,
zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in
naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih
standardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora izvajalec javne službe ravnati po predpisih pristojnega ministra.
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske
strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če
je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske
pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre
koncesijsko pogodbo.

9. člen
Uporabniki storitev javne službe so koncesionarju dolžni
plačevati stroške izvajanja storitev po ceni, ki se oblikuje v
skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in skladno z
določili koncesijske pogodbe.

11. člen
Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren koncesionar. Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za
tudi škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali
pogodbeni (pod)izvajalci Občini Zreče, uporabnikom ali tretjim
osebam.
Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo – zavarovanje
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem gospodarske javne službe in za škodo, ki
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne
službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali
drugim osebam).

10. člen
Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi
in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe;

12. člen
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere
je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na
opravljanje javne službe.
Koncesionar mora za vsako javno službo voditi ločeno
računovodstvo po določilih zakona, veljavnega za gospodarske družbe. Smiselno enako tudi v primeru, ko koncesionar
opravlja posamezno javno službo na območju drugih lokalnih
skupnosti.

8. člen
Storitve, ki so predmet javne službe, so kot javne dobrine
zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev
javne službe je za uporabnike iz 7. člena tega odloka obvezna.
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13. člen
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, s predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem
odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je
ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in
kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme
koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja
trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve javne službe na področju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
14. člen
Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– pravico do zagotovljenih cen storitev,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javne
službe,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu, če
meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s
tem odlokom.
15. člen
Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo,
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra – obveznih zbirk podatkov.
Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen opraviti dela v okviru storitev javne službe, tega ne dovoli ali mu
to onemogoči, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno
inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar je
potrebno za izvedbo storitev javne službe.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
16. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na
javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi
predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja
med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora
za koncesionarja ustanovili pravno‑organizacijsko obliko, s katero bo koncedent ustanovil razmerje statusnega partnerstva.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru
skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba
udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
17. člen
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis)
mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
javne službe;
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– ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje javne službe;
– da zaradi kaznivega dejanja podkupovanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– ima poravnane davke, prispevke in druge zakonsko
določene dajatve;
– ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
– lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim
časom na javni službi zaposli osebo z najmanj VII. stopnjo
strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka;
– zaposluje najmanj eno osebo s petimi leti delovnih
izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije in s strokovno
izobrazbo najmanj VII. stopnje tehnične smeri;
– je finančno in poslovno usposobljen za opravljanje javne
službe;
– razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi
kvalifikacijami usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije;
– razpolaga z zadostnim obsegom opreme in naprav
oziroma potrebnih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom na območju občine, oziroma na drugačen
način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer nemoteno opravlja
dejavnost;
– razpolaga s pogodbami za zagotavljanje obdelave odpadkov s prevzemniki, kolikor le‑te ne zagotavlja sam,
– je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine,
ki so predmet izvajanja koncesije;
– je sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov,
normativov in standardov;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob
vsakem času;
– je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z
ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje;
– se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki
jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, občini ali tretji
osebi;
– predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti
vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega
vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz sedme do
sedemnajste alineje tega člena;
– da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje koncesije, ki jih določajo drugi predpisi.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
18. člen
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja javna
pooblastila:
– da izvaja javno službo v skladu s predpisi Republike
Slovenije in Občine Zreče ter koncesijsko pogodbo,
– da uporablja zbiralnice ločenih frakcij in zbirni center v
namene izvajanja javne službe,
– da upravlja (izkorišča) in vzdržuje objekte in naprave
potrebne za izvajanje javne gospodarske službe;
– da prevzema vodenje vseh evidenc, ki so za opravljanje predmetne gospodarske javne službe potrebne, skladno z
veljavnimi predpisi;
– da vodi dela za investicijske posege v objekte in naprave potrebne za izvajanje javne gospodarske službe.
19. člen
Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga javna
pooblastila, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.
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VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
20. člen
Koncesionar mora javno službo izvajati v skladu s predpisi
Republike Slovenije in Občine Zreče ter koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba ne more biti v nasprotju s koncesijskim
aktom in predpisi o gospodarskih javnih službah ter ravnanju
z odpadki.
21. člen
Izvajanje javne službe zagotavlja koncesionar z opremo,
objekti in napravami, ki so njegova last, jih ima v najemu ali
kakorkoli drugače zagotovi. Koncesionar izvaja javno službo v
svojem imenu in za svoj račun.
22. člen
Določene dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob
soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci.
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko pogodbe s podizvajalcem v razmerju do koncedenta
in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem nastopati v svojem
imenu in za svoj račun.
VII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA
23. člen
Javno službo izvaja koncesionar na podlagi podeljene
koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe v kateri se določijo
pravice ter obveznosti koncedenta in konceionarja. Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju
Občine Zreče:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo,
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve
in vzdrževanja občinske infrastrukture (objektov in opreme), ki
služi za izvajanje javne službe,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s predpisi in
v javnem interesu.
24. člen
Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni
izvajalec koncesionirane javne službe na celotnem območju
Občine Zreče.
V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta in po predpisanem postopku, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere
lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javne službe
na območju občine.
25. člen
Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne dejavnosti izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z zakonom
ali drugimi predpisi.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
26. člen
Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. člena tega odloka
nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
27. člen
Koncesijsko razmerje traja 5+5 let.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podaljša
zgolj iz razlogov in pod pogoji določenimi v zakonu.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
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Koncesijsko obdobje ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem
sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku navedenega roka.
IX. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
28. člen
Koncesionarja koncedent izbere z enotnim javnim razpisom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Portalu
javnih naročil RS in na spletni strani Občine Zreče.
Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, vendar
ne pred obveznimi objavami iz prejšnjega odstavka.
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje po zakonu, predpisih Občine Zreče, javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
29. člen
Sklep o javnem razpisu sprejme župan. Z njim določi razpisne pogoje in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz
9. člena tega odloka (vsebino listin, organ, ki listino izda …).
Z razpisnimi pogoji župan ne sme določati novih pogojev za
opravljanje dejavnosti (pogojev za koncesionarja), ki so določeni
s tem odlokom.
30. člen
Javni razpis se objavi po določbah tega odloka, v skladu
z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in ob
smiselni uporabi zakona, ki ureja področje javnih naročil.
Javni razpis določa zlasti:
1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg koncesije,
4. območje izvajanja predmeta koncesije,
5. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
6. postopek izbire koncesionarja,
7. merila za izbor koncesionarja,
8. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje
predmeta koncesije,
9. način dokazovanja izpolnjevanja pogojev in usposobljenosti za izvajanje koncesije,
10. druge obvezne sestavine prijave, ter jezik, v katerem
morajo biti prijave napisane, in drugo potrebno dokumentacijo
(pogoji za predložitev skupne ponudbe …),
11. način zavarovanja resnosti prijave,
12. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
13. kraj in rok za predložitev prijav ter pogoje za njihovo
predložitev,
14. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja ponudb,
15. rok za izbiro koncesionarja,
16. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa,
17. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
18. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij
v času objave razpisa,
19. druge podatke, pomembne za izvedbo javnega razpisa.
Javni razpis lahko vključuje tudi druge podatke, mora pa
jih vključevati, če to zahteva zakon ali na njegovi podlagi izdan
predpis.
31. člen
Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in
transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila
izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
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Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo,
morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena
(določen način njihove uporabe) ter navedena v vrstnem redu
od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
32. člen
Koncedent pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa. V času objave
javnega razpisa mora omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na podlagi zahteve tudi predati. V
razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo
kandidatom omogočili izdelati popolne prijave.
33. člen
Koncedent je dolžan ponudnikom posredovati dodatna
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, najpozneje šest dni
pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila
zahteva ponudnika za pojasnitev ponudbe posredovana šest
dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. V istem roku sme ponudnik dopolniti razpisno dokumentacijo in ustrezno podaljšati
rok za oddajo ponudb.
34. člen
Ponudba mora vsebovati vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke.
35. člen
Ponudba se vloži neposredno pri koncedentu ali se mu
pošlje po pošti. Za pravočasno vloženo se šteje ponudba, ki je
prispela na naslov naročnika, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, najkasneje zadnji dan razpisanega roka in do ure določene
z javnim razpisom. Nepravočasno prispele prijave se neodprte
vrnejo vlagatelju.
36. člen
Rok za prijavo na javni razpis za izvajanje javne službe
mora omogočiti ponudnikom pripravo ponudbe in ne sme biti
krajši od tridesetih dni.
37. člen
Javni razpis je uspešen, če je koncedent prejel vsaj eno
pravočasno in popolno prijavo. Prijava je popolna, če ima vse
v javnem razpisu zahtevane podatke.
Če koncedent ne pridobi nobene popolne prijave, se javni
razpis ponovi. Javni razpis se ponovi tudi, če koncesionar ni bil
izbran ali če s prijaviteljem, ki je bil izbran za koncesionarja, v
predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
38. člen
V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev
zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne
vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor
koncesionarja oziroma na drugačno razvrstitev njihovih ponudb
glede na ostale ponudbe. Če komisija ugotovi, da dokumentacija ponudnika formalno ni popolna, pozove ponudnika, da jo
dopolni in mu določi rok za dopolnitev dokumentacije. Rok za
dopolnitev ne sme biti daljši od osem dni.
Če prijavitelj v določenem roku odpravi pomanjkljivosti,
se šteje, da je vloga popolna, v nasprotnem primeru pa je
nepravilna.
39. člen
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje
o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva
člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko
izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. Predsednik in člani strokovne
komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom,
članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v po-
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slovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena, v zakonski zvezi ali sovraštvu do vštetega drugega kolena četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti
z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni
partnerski skupnosti. Predsednik in člani komisije ne smejo biti
osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali so kako drugače
delali za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega
sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev
za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno
izjavo. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj
predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo
neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko
koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti
nadomestni član strokovne komisije.
40. člen
Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem
pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter navede,
katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na
ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje poročilo
(obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek
izbire koncesionarja.
Neposredno pred izdajo odločbe o izbiri se stranke na
ustni obravnavi seznanijo s potekom postopka in njihovim
uspehom v postopku ter se jim določi rok, ki ne sme biti daljši
od 15 dni, da podajo svoje pripombe. Če v tem roku pripombe
niso podane, se šteje, da stranke nimajo pripomb.
41. člen
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku
28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske
pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo,
najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku
28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske
pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. Zoper
upravno odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba.
O pritožbi odloča župan.
42. člen
Koncesionar pridobi pravice dolžnosti iz koncesijskega
razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Najkasneje 14 dni
po dokončnosti odločbe o izboru pošlje koncedent izbranemu
koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu Občine Zreče sklene njen župan.
43. člen
Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj
račun. Koncesionar nosi celotno tveganje povpraševanja po
storitvah javne službe in druga tržna tveganja koncesije. Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil koncedenta
zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne dosegajo načrtovanih.
Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj v
objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen v primeru
predčasnega prenehanja koncesije skladno s tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.
44. člen
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
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45. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita
vsa vprašanja koncesijskega razmerja, in sicer:
– obliko in namen koncesije;
– medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem naprav ter objektov koncesije;
– spremembe v družbi koncesionarja, o katerih mora ta
pridobiti soglasje koncedenta;
– možnosti vstopa v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega koncesionarja;
– pogodbene kazni ter razloge za odpoved, razvezo in
razdrtje pogodbe ter pravice in obveznosti pogodbenih strank
v takih primerih;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javne službe;
– pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na
način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu;
– način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta;
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja javne službe;
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe;
– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
– način spreminjanja koncesijske pogodbe;
– prenehanje koncesijske pogodbe in njegove posledice
ter njeno morebitno podaljšanje;
– posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti koncedenta.
46. člen
Organ koncedenta, pristojen za izdajanje odločb in drugih
aktov v zvezi s koncesijo, je občinska uprava.
X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
47. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo za opravljene storitve
javne službe z zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom storitev, iz proračuna Občine Zreče ter drugih virov.
48. člen
Cene storitev za opravljanje dejavnosti iz 3. člena tega
odloka morajo biti oblikovane v skladu s predpisi, ki urejajo
področje oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cenik storitev je sestavni
del koncesijske pogodbe.
XI. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
49. člen
Plačilo koncesionarja koncedentu za izvajanje javne službe na podlagi tega odloka ni predvideno.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
50. člen
Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja pristojni organ, v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z
izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo
izvajanja.
Nadzorstvo iz prvega odstavka opravljajo občinski inšpektorji, komunalni nadzornik in občinski redarji.
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Službe, navedene v drugem odstavku tega člena, lahko
pri opravljanju nadzora ob ugotovitvi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, izdajajo
odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti
izvrševanje določb tega koncesijskega akta ali koncesijske
pogodbe.
51. člen
Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno službo,
zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora
koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter
omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke
ter pojasnila.
52. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
občinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
53. člen
Finančni nadzor nad poslovanje koncesionarja izvaja pristojni občinski organ. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in
koncesionar s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor,
vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav
koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene
zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan, potekati pa mora tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
54. člen
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
55. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo.
56. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
57. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
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58. člen
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba
zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov,
izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni
mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim
osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve točke
prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za razdrtje
koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če je
uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek zavrnjen, če je prisilna
poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika
kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja
koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge
oziroma tretje točke prejšnjega odstavka, na podlagi katerih
lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna
ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena
kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov
iz četrte in točke prejšnjega odstavka se podrobneje določi v
koncesijski pogodbi.
Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe,
tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske
pogodbe.
Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v
primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan
koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni
upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
59. člen
Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje
koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na
zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša
na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
60. člen
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma
drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno
ali nemogoče.
61. člen
Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.
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Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s
koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno ogrozi
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o
odvzemu koncesije izdati odločbo.
Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti
odločbe o odvzemu koncesije.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
V primeru odvzema iz druge točke prvega odstavka je
koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po
splošnih pravilih odškodninskega prava.
V primeru odvzema koncesije ali drugega prenehanja po
določbah 42.–45. člena tega odloka lahko koncedent prevzame
koncesionirano gospodarsko javno službo v režijo.
62. člen
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo
možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi
takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti
Občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in
sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi
v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno zaposlenih delavcev,
namenjenih opravljanju javne službe ter obvezo po povrnitvi
nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za obdobje do
rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
63. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar nepretrgoma opravljati javno službo do
dneva, ko le‑to prevzame drug izvajalec.
XIV. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
64. člen
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi
koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v
celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti
potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna
ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na
celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga
predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati
koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah,
nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov v
primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu okoliščin,
ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih
pogojih.

Uradni list Republike Slovenije
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin lahko
župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za civilno
zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
65. člen
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine,
ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja
in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske
pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali
izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog
za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu
spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v
takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar
dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
66. člen
Koncesija je prenosljiva le s soglasjem koncedenta. Akt
o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je bila koncesija
podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo. Posledica prenosa koncesijskega razmerja
je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.
67. člen
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter
koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom. V razmerjih
med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe ni
dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja
sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali
arbitraže).

Št.

4562.

Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto
2008

ODLOK
o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2008
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun
proračuna Občine Žiri za leto 2008.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna občine Žiri za leto
2008 znašajo:
Skupina/Podskupina kontov

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

4.915.777,89

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.059.838,26

DAVČNI PRIHODKI

2.768.409,61

700 Davki na dohodek in dobiček

2.464.336,00

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

74

70. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

14047

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT‑B,127/06,14/07) in 16. člena Statuta
Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski
svet Občine Žiri na 14. redni seji dne 13. 7. 2009 sprejel

68. člen
Postopek za podelitev koncesije po tem odloku prične
župan z objavo javnega razpisa najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi odloka.

Št. 35402-0008/2009-1
Zreče, dne 17. novembra 2009

Stran

ŽIRI

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

69. člen
V primeru, da izvajalec, ki na območju občine opravlja
javno službo, ki je predmet tega koncesijskega akta, ne bi
uspel pridobiti koncesije, je izbrani koncesionar dolžan zagotoviti zaposlitev pri izvajalcu na dan objave javnega razpisa
zaposlenim delavcev, namenjenih opravljanju javne službe, če
za to v 14 dneh po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja
sami izrazijo interes. O tej pravici jih mora koncedent pisno
obvestiti.
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238.580,12
65.493,49
1.291.428,65
87.820,26

711 Takse in pristojbine

4.090,87

712 Globe in druge denarne kazni

1.368,57

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

405.465,60

714 Drugi nedavčni prihodki

792.683,35

KAPITALSKI PRIHODKI

680.558,30

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

78.868,30

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolgoročnih sredstev

601.690,00

TRANSFERNI PRIHODKI

175.381,33

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

175.381,33

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz evropskih sredstev
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.705.046,11

40

TEKOČI ODHODKI

1.287.663,10

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

243.064,23

Stran

14048 /
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401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

40.293,37

402 Izdatki za blago in storitve

980.900,90

403 Plačila domačih obresti

15.744,05

409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI

7.660,55
1.405.392,80

410 Subvencije

42

637.232,88

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43

75

V.

44

360.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

456.232,29

55

ODPLAČILA DOLGA

456.232.29

550 Odplačila domačega dolga

456.232,29

446.336,42

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)

175.839,46
47.099,60

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

210.728,78

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–210.728,78

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

94.341,42
– ali 0 ali +

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Žiri za leto
2008 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-47/2009
Žiri, dne 13. julija 2009

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

342.300

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

342.300

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

342.300
0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

342.300

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

342.300
0
342.300

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah jav. prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)

500 Domače zadolževanje

–96.232,29

128.739,86

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

360.000,00

X.

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

440 Dana posojila

ZADOLŽEVANJE

114.499,49

1.836.153,75

INVESTICIJSKI TRANSFERI

752 Kupnine iz naslova privatizacije

50

262.232,62

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

360.000,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) – ali 0 ali +

1.836.153,75

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso pr. upor.

III.

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

59.590,88

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

INVESTICIJSKI ODHODKI

C. RAČUN FINANCIRANJA

0

Župan
Občina Žiri
Bojan Starman l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4563.

Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju
pokojninskega načrta za javne uslužbence

Na podlagi 33. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju
pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS,
št. 11/04, 34/04 in 66/07) Vlada Republike Slovenije z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklepa

ANEKS
h Kolektivni pogodbi o oblikovanju
pokojninskega načrta za javne uslužbence
1. člen
V kolektivni pogodbi se v prvem odstavku 27. člena črta
besedni niz »ter opisati razlike med posameznimi ponudbami«.
2. člen
Določbe Pokojninskega načrta in Pravil Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence se uskladijo s spremembami Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06, v nadaljnjem besedilu:
ZPIZ‑1), in sicer v delu, ki se nanaša:
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Št.

– na izjavo o naložbeni politiki (298.a člen ZPIZ‑1),
– na obveščanje članov ZVPSJU (298.b in 298.c člen
ZPIZ‑1),
– na obveznost upravljavca v primeru, ko dejansko čista
vrednost sredstev sklada ne dosega zajamčene vrednosti sredstev sklada (322. člen ZPIZ‑1).

SIFARM – SINDIKAT
FARMACEVTOV SLOVENIJE
Dragana ŽITNIK
NI PODPISAL
SINDIKAT VETERINARJEV
SLOVENIJE
NEODVISNOST – KNSS
Milan ŠTIMEC l.r.

REPREZENTATIVNI SINDIKATI
JAVNEGA SEKTORJA

Irma PAVLINIČ KREBS l.r.
SINDIKAT DELAVCEV V
ministrica
VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN
RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI
SLOVENIJE
Bojan HRIBAR l.r.
SINDIKAT DRŽAVNIH IN
DRUŽBENIH ORGANOV
SLOVENIJE
Drago ŠČERNJAVIČ l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Branko PRAH l.r.
SINDIKAT CARINIKOV
SLOVENIJE
Dušan MIŠČEVIČ l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
Zvonko VUKADINOVIČ l.r.
SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI
IN KULTURE SLOVENIJE
Branimi ŠTRUKELJ l.r.
SINDIKAT DELAVCEV V
ZDRAVSTVENI NEGI
Jelka MLAKAR l.r.
GLOSA – SINDIKAT KULTURE
SLOVENIJE
Doro HVALICA l.r.
KONFEDERACIJA SINDIKATOV
90 SLOVENIJE
Boris MAZALIN l.r.
SINDIKAT POKLICNEGA
GASILSTVA SLOVENIJE
Leon PILINGER l.r.

14049

SINDIKAT KULTURNIH IN
UMETNIŠKIH USTVARJALCEV
RTV
Peter KOSMAČ l.r.

Št. 0100-3/2008/21
Ljubljana, dne 14. decembra 2009
EVA 2009-3111-0089

dr. Ivan SVETLIK l.r.
minister

Stran

NEODVISNI SIDNIKAT
DELAVCEV LJUBLJANSKE
UNIVERZE
Dr. Tomaž SAJOVIC l.r.

3. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

VLADA REPUBLIKE
SLOVENIJE

103 / 14. 12. 2009 /

SINDIKATI V ZDRAVSTVU
SLOVENIJE – PERGAM
Matija CEVC
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je dne 10.
12. 2009 izdalo potrdilo št. 02047-3/2007-4 o tem, da je Aneks
h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za
javne uslužbence vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 23/1.

POPRAVKI
4564.

Popravek Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje B 20 Stol
–južni del

Popravek
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje B 20 Stol – južni del, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 116/08, je v 20. členu, glede na grafično prilogo odloka,
napačno navedena parcelna številka.
S tem popravkom se odpravlja napaka tako, da se vsebina 20. člena pravilno glasi: (objekt na parcelah št. 1467/16 in
1467/17, k.o. Podgorje.)
Predvidena je rušitev južnega dela objekta na parcelah
št. 1467/16 in 1467/17, k. o. Podgorje ter sanacija, dozidava na
jugozahodni strani in nadzidava do višine 9,35 m nad koto tal
pritličja, pod pogojem, da je objekt oddaljen od parcelne meje
na jugu min. 2,50 m.
Št. 35005-4/2005-5/1
Kamnik, dne 10. decembra 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Stran

14050 /

Št.
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Popravek Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Žetale

Popravek
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Žetale (Uradni list RS, št. 78/09) se
v tretjem odstavku 6. člena beseda »tretje« pravilno glasi:
»četrte«.
Št. 032-01-0010/2009-2
Žetale, dne 7. decembra 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

4566.

Popravek Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in
gozdarstva v Občini Pivka v obdobju 2007–
2013

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 102/07) dajem

POPRAVEK
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
za pospeševanje razvoja kmetijstva
in gozdarstva v Občini Pivka
v obdobju 2007–2013
V Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Pivka v obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 57/07) se v 13. členu spremeni
šesti odstavek besedila, ki se pravilno glasi:
»Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh
proračunskih let oziroma 500.000 EUR na območjih z omejenimi dejavniki.«
Št. 331-0001/2007-10
Pivka, dne 7. decembra 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

103 / 14. 12. 2009 /
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14051

VSEBINA
4515.

4516.
4517.

4518.
4519.
4520.

4521.
4522.

4523.

4524.
4525.
4526.
4563.

MINISTRSTVA

Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev
v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bele Vode (2009–2018)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pogojih za izvajanje programov izobraževanja,
usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih
delavnic ter izdaji dovoljenj za izvajanje programov
Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba
ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba
ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami
Pravilnika o varnosti dvigal
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec november 2009

4533.
13941
13942

4535.
4536.

13943
13944

Splošni akti o spremembah Splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij
in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi
dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru
zagotavljanja univerzalne storitve
13979

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

13979
13981

4540.

4528.
4529.
4530.
4531.
4532.

BLED

Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2010

Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega
načrta S 3/c – Kojina
14010

4543.

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice
14014

4544.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2010
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

4545.

4547.

BREZOVICA

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Preserje
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Brezovica pri Ljubljani
Pravilnik o dodeljevanju socialnovarstvene pomoči
v Občini Brezovica

13994

IVANČNA GORICA
JESENICE
KANAL

KOZJE

14019
14025
14025
14025

4548.

Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

4549.

Sklep o merilih za določitev plače direktorja in plačil predstavnikom ustanoviteljic Javnega podjetja
Prlekija d. o. o.
14026

4550.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

14026

LJUTOMER

LOŠKI POTOK

14027

PIVKA

4551. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravna-

vi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Eko vrtec v Pivki (planska
celota P1-S10-CS ter delu planskih enot P1-S10S1 in P1-S9-C1)
14027

13994
13995
13995

GRAD

4542.

14048

13991

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Grad
14010

4546.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč in o pokopališkem redu na območju
Občine Beltinci
13991

DOBREPOLJE

4541.

OBČINE
4527.

14004

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje urejanja VS 8/4-1
T1 Šujica
14005
Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja
na Dobrovi pri Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
14006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni
službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
14007

13989

BELTINCI

14003

4538.
4539.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

13998

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Dobrepolje/4
14005

13976

Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
13976
Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper sodbo
Vrhovnega sodišča št. II Ips 755/2005 z dne 6. 3.
2008
13977

13997

4537.

13971

USTAVNO SODIŠČE

Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju
Občine Hrastnik
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Hrastnik
Vsebina in oblika diplome IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana
Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence

4534.

CANKOVA

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Cankova
za leto 2009
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno infrastrukturo za območje
Občine Cankova
Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v
obdobju januar–marec 2010
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Cankova za leto 2010

4552.

POLZELA

Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v
obdobju januar–marec 2010
14027

Stran
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PREBOLD

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2008
14029
Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za
leto 2009
14030

STRAŽA

4555.
4556.
4557.

Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2010
14032
Odlok o priznanjih Občine Straža
14035
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini
Straža
14037

4558.

Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za
območje urejanja VP9/1 in VO9/2
14039
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2010
14039

4559.

ŠKOFLJICA

TABOR

4560.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor
v obdobju januar–marec 2010
14040

4561.

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Zreče
14040

4562.

Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto
2008
14047

4564.

Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 20 Stol –južni del
14049
Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale
14050
Popravek Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Pivka v obdobju 2007–2013
14050

4565.
4566.

ZREČE

ŽIRI

POPRAVKI

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. –
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