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Domžale, XX.6.2001, Št. 6     cena z DDV: XXX,00 SIT

Na podlagi 51., 62. in 79. člena Zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Ur. list SRS, štev. 18/84, 37/85, 29/
86, 43/89 in Ur. list RS, štev. 26/90, 3/91,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), Navodila o
merilih za to, kaj se šteje za objekte oz.
posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se
šteje za pomožne objekte (Ur. list SRS,
štev. 27/85) in 20.  člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale v nadaljevanju  26. seje
dne 06.06.2001 sprejel

ODLOK

O DOLOČITVI POMOŽNIH
OBJEKTOV

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, velikost

in način gradnje pomožnih objektov, za
graditev katerih ni potrebno lokacijsko
dovoljenje in zadošča priglasitev del pri
pristojnem državnem upravnem organu.

2. člen
Pomožni objekti so namenjeni:

· izboljšanju pogojev bivanja v
stanovanjskih objektih,

· izboljšanju pogojev za delo v
proizvodnih, poslovnih, javnih in
drugih objektih,

· opremljanju in urejanju parkovnih,
javnih in zunanjih površin,

· kmetijskim, športno-rekreacijskim,
raziskovalnim in ljubiteljskim
dejavnostim.

3. člen
Pomožni objekti ne smejo biti v

nasprotju z:
- namensko rabo zemljišč in drugimi

merili in pogoji prostorsko
izvedbenega akta,

- predpisi o varnosti v cestnem prometu,
- zahtevami varstva okolja,
- sanitarnimi požarnimi in

vodnogospodarskimi zahtevami,
- zahtevami varovanja naravne in

kulturne dediščine,
- ter ne smejo prizadeti pravic ter

zakonitih interesov drugih oseb.
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4. člen
Gradnja pomožnih objektov je možna

v skladu z določili tega odloka, izjemoma
gradnja ni možna, kadar drugače določa
prostorski izvedbeni akt, ki ureja
predmetno zemljišče.

5. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo

naslednji pomen:
- osnovni objekt: objekt zgrajen na

gradbeni parceli z gradbenim
dovoljenjem,

- stanovanjski objekt: osnovni
stanovanjski objekt oziroma počitniški
objekt, ki je po obliki in strukturi
prilagojen strukturi enodružinskih hiš
( ne glede na lastništvo in število
stanovanj v objektu),

- večstanovanjski objekt: osnovni
stanovanjski objekt, ki je po velikosti
in strukturi prilagojen gradbeni
strukturi blokov, stolpičev in stolpnic,

- funkcionalno zemljišče:  nepozidani del
zemljišča gradbene parcele,

- gradbena parcela: zemljišče,
sestavljeno iz stavbišča in
funkcionalnega zemljišča osnovnega
objekta, za katerega je bilo izdano
gradbeno dovoljenje,

- stopnja pozidanosti gradbene parcele:
je razmerje med velikostjo gradbene
parcele in velikostjo stavbišča skupaj
z vsemi pomožnimi objekti, ki se
nahajajo na gradbeni parceli
osnovnega objekta,

- garaža za osebni avto: pritlični objekt
enostavne gradbene konstrukcije ali
montažni objekt,

- nadstrešek: streha obešena ali podprta
s točkovnimi podporniki na točkovnih
temeljih,

- pergola: vertikalna in horizontalna
nosilna konstrukcija, izvedena kot
nadstrešek brez kritine in praviloma
ozelenjena,

- zimski vrt: nosilna konstrukcija, polnilo
je praviloma stekleno,

- zunanje stopnice: odprte stopnice za
maksimalno višino ene etaže ;
dopustna je izvedba odprtega
nadstreška nad stopnicami,

- montažni plastenjak: rastlinjak pokrit
s plastično folijo, brez temeljev,

- območje kmetije: zemljišče s
stanovanjskimi in gospodarskimi
objekti, ki se uporabljajo za kmetijsko
dejavnost in ki povezuje objekte
kmetije v funkcionalno celoto;

- melioracija: manjše ureditve teras,
izboljšanje dostopa na kmetijsko
zemljišče,

- vozišče: del cestišča, ki ga sestavljajo
en ali več voznih pasov(povozna
površina);

- montažni plastenjak, rastlinjak, ki je
pokrit s plastično folijo, brez temeljev
v katerem poteka pridelovanje vrtnin,
rož, ipd …, ne spreminja namenske
rabe kmetijskih zemljišč, zato ga je
možno postaviti tudi na najboljša
kmetijska zemljišča.

Površine, ki so v tem odloku navedene
v m2, so površine stavbišča oziroma bruto
tlorisne površine pomožnega objekta.

2.  VRSTA, NAMEN IN VELIKOST
POMOŽNIH OBJEKTOV

6.člen
Pomožne objekte razvrščamo v

naslednje skupine:
I. Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno

graditi pri stanovanjskih objektih na
gradbeni parceli osnovnega objekta.

II. Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno
graditi pri večstanovanjskih in
poslovno-stanovanjskih objektih.

III. Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno
graditi na gradbeni parceli
proizvodnih, poslovnih, javnih in
drugih objektov.

IV. Pomožni objekti, ki jih je možno
graditi pri kmetijah.

V. Pomožni objekti, ki predstavljajo
urbano opremo in ureditev zunanjega
prostora v naselju oziroma zaselku.

VI. Ograje in oporni zidovi.
VII. Plinski in drugi komunalni priključki,

objekti in naprave.
VIII. Drugi pomožni objekti in posegi.
IX. Drugi posegi.

7.člen
I. Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno

graditi pri stanovanjskih objektih
na gradbeni parceli osnovnega
objekta:

1. Garaža za osebna vozila v velikosti do
30m2;

2. Drvarnice, shrambe za orodje in
pridelke, kolesarnica in vrtne ute,
velikosti do 30 m2;

3. Nadstreški nad dostopi, dovozi do
stanovanjskih objektov, nadstreški za
osebna vozila, avtomobilske prikolice,
motorje in kolesa z motorjem ipd v
velikosti pokrite površine do 30m2 ,
višina kapi je do 2,5m;

4. Pergola v velikosti do 30 m2;
5. Zimski vrt v velikosti do 20 m2;
6. Nadstreški za pokritje teras, do

velikosti teras;
7. Zasteklitve teras, balkonov in zunanjih

stopnišč nad 10 m2;
8. Vetrolov do velikosti 5 m2;
9. Naprave za izkoriščanje sončne

energije v velikosti od 8 do 15m2;
10. Zunanje odprte stopnice za

maksimalno višino ene etaže.
11. Pokrito zbirno mesto za komunalne

odpadke, površine do 10 m2;
12. Postavitev zunanjih bazenov za lastne

potrebe, velikosti do 15m2;
13. Pritlični objekti za rejo malih živali v

velikosti od 8 do 15 m2, kadar reja malih
ž i vali z drugimi predpisi ni
prepovedana;

14. Rastlinjaki in plastenjaki, ki so pokriti
s plastično folijo, brez temeljev z
namembnostjo pridelovanja vrtnin,
rož, ipd., velikosti do 15m2;

15. Objekti in naprave ter drugi posegi v
zvezi z odpravljanjem arhitekturnih
ovir za potrebe ljudi z omejenimi
možnostmi gibanja;

16. Postavitev in obnova dimnikov pri
objektih;

17. Pesjaki z uto za psa, kadar so večji od
9,0m2;

II. Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno
graditi pri večstanovanjskih in
poslovno-stanovanjskih objektih:

1. Posegi, ki so navedeni v 9., 11., 15. in
16. točki, I.odstavka tega člena;

2. Zasteklitev balkonov in teras,
postavitev pergol, zimskih vrtov ter
nadstreškov nad terasami je možno
izvesti samo po predhodno izdelanem
enotnem projektu za celoten objekt ali
celotno naselje, v primeru obstoječe
skupine objektov z enako arhitekturno
zasnovo;
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3. Gradnja več nadstreškov za osebne
avtomobile po enotnem projektu, ki
vključuje tudi zunanjo ureditev. Pokrita
površina enega nadstreška je do 18 m2;

4. Postavitev pokritih stojal za kolesa, v
velikosti pokrite površine do 25m2;

5. Vetrolov v velikosti do 15m2;

III. Pomožni objekti, ki jih je
dovoljeno graditi na gradbeni
parceli proizvodnih, poslovnih,
javnih in drugih objektov:

1. Posegi, ki so navedeni v II.odstavku
tega člena;

2. Nadstrešek v velikosti pokrite površine
do 50m2;

3. Zamrežena pokrita skladišča za
shranjevanje jeklenk pri obstoječih
trgovskih objektih v velikosti do 25m2;

4. Zunanje odprte stopnice z maksimalno
višino ene etaže;

5. Postavitev vratarnic oziroma čuvajnic
ob vhodih na dvorišča ali parkirišča v
velikosti do 15m2;

6. Pomične zapore na vhodih na
parkirišča ali dvorišča;

7. Dostavne klančine ( rampe);

IV. Pomožni objekti, ki jih je možno
graditi pri kmetijah:

1. Gradnja pomožnih objektov, ki so
navedeni v I.odstavku tega člena, je
možna na funkcionalnem zemljišču
stanovanjskega objekta v sklopu
kmetije;

2. Lesen skedenj, garaža za kmetijsko
mehanizacijo, nadstrešek, lopa za
shranjevanje krme, stelje, orodja ipd. v
skupni površini do 42m2;

3. Pritlični svinjski hlevi, hlevi za drobnico
in objekti za rejo malih živali, če so v

območju kmetije v velikosti do 30m2;
4. Tipski atestirani stolpni silos za

shranjevanje krme, če se nahajajo v
območju kmetije, v skupni velikosti do
90m3;

5. Tipski  koritasti montažni silos za
shranjevanje krme, če se nahajajo  v
območju kmetije, v maksimalni skupni
velikosti do 200 m2, dopustna je višina
korita nad terenom do 1,5m;

6. Enojni ali dvojni kozolec, če se nahaja
v območju kmetije. V izjemnih
primerih, ob priloženem dokazu, da ni
možna postavitev enojnega ali
dvojnega kozolca v območju kmetije,
se lahko postavi tudi na kmetijsko
zemljišče ob soglasju pristojnega
upravnega organa Občine Domžale;

7. Gnojišče z vodotesno greznico, ki je
izvedena v skladu z veljavnimi predpisi
o urejanju gnojišč in greznic, kjer ni
zgrajene javne kanalizacije;

V. Pomožni objekti, ki predstavljajo
urbano opremo in ureditev
zunanjega prostora v naselju
oziroma zaselku:

1. Pokrita stojala za kolesa na javnih
površinah;

2. Postavitev različne urbane opreme,
tlakovanje, asfaltiranje, namestitve
spuščenih cestnih robnikov in druge
talne ureditve v parkih in na javnih
površinah;

3. Postavitev umetniških del,
spomenikov, znamenj in vodnjakov;

4. Ureditev obstoječih parkirišč na
podlagi urbanistične, prometne in
komunalne ureditve;

5. Dostavne klančine ( rampe);
6. Naprave za izkoriščanje sončne

energije;

7. Postavitev začasnih naprav za
procesiranje odpadkov;

8. Pokrito zbirno mesto za ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov v velikosti do
15m2;

9. Posegi v zvezi z odpravljanjem
arhitekturnih ovir za ljudi z omejenimi
možnostmi gibanja;

VI. Ograje in oporni zidovi:

1. Med posestne vrtne in dvoriščne
ograje ter oporni in podporni zidovi, ki
so oddaljeni od roba vozišča in glavnih
cest minimalno 1,5 m oziroma od
zunanjega roba urejenega pločnika in
od roba vozišča krajevnih in vaških
cest 0,5m. Višina je lahko do 1,5 m oz.
do 0,8 m, če tako narekuje
nepreglednost ceste, križišča ali
prometna varnost;

2. Ograje za zaščito pridelkov oziroma
pašnikov do višine 1,5m. Za zaščito
pridelkov pred divjadjo oziroma za
zaščito trajnih nasadov ter za ograditev
pašnikov so dovoljene žične oz. lesene
ograje;

VII. Plinski in drugi komunalni
priključki, objekti in naprave:

1. Začasna postavitev tipskega
rezervarja za utekočinjeni naftni plin,
prostornine do 5m3 in priključek na
objekt, če so zgrajeni, opremljeni in
vgrajeni v skladu s predpisi in s
pridobitvijo soglasja pristojnega
upravnega organa Občine Domžale.

2. Izgradnja plinskih priključkov za
priključno moč do 50KW od glavnega
plinskega distribucijskega omrežja do

posameznega porabnika in notranje
preureditve kotlovnice za priključno
moč do 50 KW s tem, da je potrebno
priložiti tudi:

- tehnično dokumentacijo za gradnjo
plinskih priključkov in za notranjo
izvedbo plinske inštalacije s
priključitvijo plinskih trošil oziroma za
notranjo preureditev kotlovnic, ki jo
izdela pooblaščeni projektant,
projektantska organizacija ali distrib-
uter plina, ki po zakonu izpolnjuje
pogoje za projektiranje tovrstnih
naprav,

- soglasje pristojnih upravljalcev
komunalnih vodov in ostalih naprav,

- soglasje dimnikarske službe;
- soglasje koncesionarja za oskrbo z

zemeljskim plinom;
3. Hišni priključki na komunalne vode (

vodovod, kanalizacija, vročevod,
elektrika, telekomunikacije,…) od
obstoječega sekundarnega omrežja
do obstoječega objekta. Vlogi je
potrebno priložiti soglasja upravljalcev
komunalnih vodov in ustrezno
tehnično dokumentacijo, katero izdela
pooblaščeni projektant ali
projektantska organizacija;

VIII.  Drugi pomožni objekti in posegi:

1. Ureditev obstoječe dostopne ceste do
osnovnega objekta;

2. Čebelnjaki, ki morajo biti pritlični in so
površine do 15 m2;

3. Oglasne table, reklamni panoji, table z
oznakami podjetij, turistične in
informativne oznake;

4. Spominska obeležja in ureditev
okolice ob obeležjih v velikosti do 5m2;

5. Lovske preže;
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6. Ureditev gozdnih vlak in gozdnih
pešpoti,

7. Lesene lope za shranjevanje orodja na
površinah za vrtičke, v velikosti do 4
m2;

8. Objekti in naprave za raziskovalne
namene v velikosti do 12 m2;

9. Zavetišča za živali na pašnikih in kal
za napajanje živali v velikosti do 100
m2;

10. Rastlinjaki in plastenjaki, ki so pokriti
s plastično folijo, brez temeljev z
namembnostjo pridelovanja vrtnin,
rož, ipd. in ne spreminjajo namensko
rabo zemljišča;

11. Urejanje brežin vodotokov s soglasjem
pristojnega državnega upravnega
organa;

12. Manjše melioracije, kot so urejanje
teras, izboljšanje dostopa na kmetijsko
zemljišče, manjši osuševalni posegi,
ureditev manjših namakalnih sistemov
kmetijskega zemljišča in ob pridobitvi
soglasja pristojnega upravnega organa
Občine Domžale;

13. Merilne naprave na vodotokih in
komunalnih omrežjih;

14. Otroška in športna igrišča s potrebnimi
varovalnimi ograjami;

15. Urejanje mlinskih kanalov;
16. Postajališča javnega prometa in

nadstrešnice na postajališčih javnega
prometa;

IX. Drugi posegi:

Odstranitev obstoječih objektov in
naprav ali njihovih delov do površine 30
m2  za katere ni potrebno izdelati statične
presoje;

8.člen
S tem odlokom se lahko postavijo tudi

drugi pomožni objekti, ki v 7.členu tega
odloka niso navedeni, vendar jih je možno,
glede na vrsto, namen, velikost, način
gradnje in druge pogoje, ki jih določa
odlok, uvrstiti med pomožne objekte.

Uvrstitev med pomožne objekte iz
prvega odstavka tega člena, presoja
upravni organ pristojen za urbanizem.

9.člen
Pristojni upravni organ Občine

Domžale izda soglasje za vse posege, ki
so locirani na kmetijskih zemljiščih ali na
gozdnih površinah in ki ga je potrebno
priložiti vlogi za izdajo odločbe o dovolitvi
priglašenih del.

3. NAČIN GRADNJE IN DRUGI
POGOJI ZA GRADNJO
POMOŽNIH OBJEKTOV

10.člen
Pomožne objekte je možno graditi na

gradbeni parceli pri stanovanjskih
objektih, pri večstanovanjskih in poslovno
stanovanjskih objektih, pri proizvodnih,
poslovnih javnih in drugih
nestanovanjskih objektih, na parceli pri
kmetijah oziroma na funkcionalnem
zemljišču osnovnega objekta.

Na gradbeni parceli oziroma na
funkcionalnem zemljišču osnovnega
objekta je možna gradnja tudi več
pomožnih objektov;

Pomožnih objektov ni možno nadzidati,
dozidati ali prizidati na podlagi izdane
odločbe o priglasitvi del.

11.člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani

ali iz drugih gradbenih materialov ter
kvalitetno oblikovani in zgrajeni v skladu
s tehničnimi predpisi, normativi in
standardi s področja graditve objektov.

Naklon strehe, smer slemena, vrsta
kritine, izbiro gradbenega materiala za
izvedbo pomožnega objekta je potrebno
prilagoditi obstoječemu osnovnemu
objektu in okoliškim objektom ter krajevni
arhitekturi.

12.člen
Vlogi za izdajo odločbe o priglasitvi del

je potrebno priložiti:
1. Dokazilo o razpolaganju z zemljiščem;
2. Kopijo katastrskega načrta;
3. V povečavo kopije katastrskega

načrta, na kateri je vrisan osnovni
objekt in vsi že obstoječi pomožni
objekti, je potrebno vrisati situacijo
pomožnega objekta, z kotiranimi
odmiki objekta od parcelnih mej in
obstoječih objektov;

4. Tloris, prerez in pogled, z kotami
tlorisnih dimenzij in višin pomožnega
objekta v merilu 1:100 ali 1:50;

5. Kratko tehnično poročilo ( opis
namembnosti objekta, izvedbe,
materialov, ipd…);

6. Soglasja pristojnih soglasodajalcev,
kadar so predpisana soglasja zaradi
narave priglašenih del potrebna oz. za
vse posege v varovalnih pasovih
komunalnih vodov;

4. KONČNE DOLOČBE

13.člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha

veljati Odlok o določitvi pomožnih
objektov v Občini Domžale ( Uradni
vestnik Občine Domžale, št. 2/98).

14.člen
Ta odlok stopi v veljavo petnajsti dan

po objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-32/01
Datum:    06.06.2001

     ŽUPANJA
Cveta Zalokar Oražem,l.r
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Na podlagi  Zakona o poslovnih stavbah
in poslovnih prostorih (Ur. list SRS, štev.
18/74, 34/88, 5/90 in Ur. list RS, štev. 10/
91, 17/91, 13/93, 66/93 in 32/00) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale v
nadaljevanju  26. seje dne 06.06.2001
sprejel

O D L O K

O DODELJEVANJU
POSLOVNIH PROSTOROV V

NAJEM

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
S tem odlokom se določa postopek in

pogoje za oddajo poslovnih prostorov, ki
so v lasti Občine Domžale.

II. ODDAJA POSLOVNEGA
PROSTORA V NAJEM

2.člen
Poslovni prostori se lahko oddajajo v

najem za opravljanje poslovne dejavnosti
podjetjem in drugim pravnim osebam ter
nosilcem samostojne dejavnosti, ki
opravljajo gospodarsko ali negospodarsko
dejavnost.

3.člen
Oddaja poslovnih prostorov v najem se

opravi na podlagi javnega razpisa,
izjemoma pa brez javnega razpisa,
neposredno s pogodbo v primerih,
določenih s tem odlokom.

4.člen
Strokovna služba na podlagi podatkov

o izpraznjenem oz. prostem poslovnem
prostoru, v skladu z namembnostjo
uporabe poslovnega prostora, pripravi

predlog za oddajo poslovnega prostora v
najem.

Besedilo razpisa za oddajo poslovnih
prostorov v najem, ki ga na predlog
strokovne službe določi županja, mora
vsebovati naslednje:

1. lokacijo, površino in namembnost
poslovnega prostora,

2. morebitne posebne pogoje v zvezi s
stanjem in vrednostjo poslovnega
prostora,

3. izklicno višino najemnine za poslovni
prostor, določeno na podlagi veljavnih
predpisov,

4. potrebno dokumentacijo za
izkazovanje usposobljenosti oz.
registracije in drugih pogojev,
pomembnih za opravljanje poslovne
dejavnosti,

5. dokazilo o uvedbi postopka za
pridobitev dovoljenja za opravljanje
poslovne dejavnosti,

6. čas, za katerega se poslovni prostor
oddaja v najem (določen ali
nedoločen),

7. rok za zbiranje pisnih ponudb, ki ne
sme biti krajši od 15 dni od dneva
objave.

Javni razpis se objavi na oglasni deski
Občine Domžale in v  občinskem glasilu.
Javni razpis se izvede z zbiranjem
pismenih ponudb.

5.člen
Vloge za dodelitev poslovnih prostorov

v najem obravnava komisija, ki jo imenuje
župan/ja.

6.člen
Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje

predsednik komisije in veljavno sklepa, če
je na sejah navzoča večina članov.

Odločitve komisije so sprejete z večino
glasov navzočih članov.

Na sejah se piše zapisnik.

7.člen
Komisija opravlja naslednje naloge:

1. obravnava podatke o poslovnih
prostorih in daje mnenje o višini
najemnine za poslovne prostore,

2. predlaga način oddaje poslovnega
prostora (z javnim natečajem ali
neposredno s pogodbo),

3. predlaga pogoje javnega natečaja in
javne dražbe ter pogoje oddaje
poslovnega prostora  neposredno s
pogodbo,

4. pridobiva mnenja drugih organizacij in
skupnosti kadar meni, da so potrebna
pred odločitvijo o oddaji poslovnega
prostora,

5. po izteku roka zbiranja ponudb opravi
ustno licitacijo o višini najemnine za
poslovni prostor, kadar je za en
poslovni prostor več enakovrednih
ponudb,

6. predlaga oddajo poslovnega prostora
ponudniku , ki v največji meri
izpolnjuje vse pogoje,

7. predlaga odpoved oz. odstop od
najemne pogodbe,

8. predlaga izdajo soglasja k
spremembam namembnosti za
poslovne prostore, za katere je bila že
sklenjena najemna pogodba,

9. opravlja druge naloge, za katere jo
pooblasti župan/ja.

8.člen
V kolikor se na razpis  za oddajo

določenega poslovnega prostora v najem
prijavi več kandidatov, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje, se opravi licitacija o višini
najemnine za poslovni prostor.

Poslovni prostor pridobi v najem tisti

kandidat, ki na razpisu oz. licitaciji ponudi
najvišjo najemnino.

Ob enakih pogojih  imajo prednost
kandidati, ki imajo sedež dejavnosti v
občini Domžale ali katerih poslovni
prostori ne ustrezajo dejavnosti oz.
zaprošeni razširitvi dejavnosti ter
začetniki, ki še nimajo poslovnega
prostora.

9.člen
Na predlog komisije občinska uprava

izda odločbo o oddaji poslovnega prostora
v najem, zoper katero je v roku 8 dni od
prejema možna pritožba, ki se vloži
pismeno pri organu, ki je odločbo izdal. O
pritožbi odloča župan/ja.

10.člen
Poslovni prostori se lahko oddajo v

najem brez javnega natečaja, neposredno
s pogodbo v naslednjih primerih:

1. če najemnik zamenja ali odstopi drug
poslovni prostor, v lasti Občine
Domžale;

2. če najemnik opravlja dejavnost, za
katero ima občina poseben interes;

3. če je interesent za najem politična
stranka, ki ima sedež v občinskem
svetu;

4. če je bil javni razpis dvakrat
neuspešen;

5. če se poslovni prostor oddaja za
določen čas (največ dve leti).

III. NAJEMNO RAZMERJE

11.člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo

pisne najemne pogodbe.

Izročitev poslovnega prostora v
uporabo se izvrši zapisniško.
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12.člen
Pred prevzemom poslovnega prostora

je najemnik dolžan plačati varščino za čas
uporabe poslovnega prostora. Varščina
znaša šest mesečnih najemnin za poslovni
prostor, ki bo oddan v najem. Po
prenehanju najemnega razmerja se
varščina, valorizirana z indeksom rasti
življenjskih stroškov, vrne upravičencu,
lahko pa se uporabi za usposobitev
poslovnega prostora v prvotno stanje z
upoštevanjem normalne rabe ali
poravnavo morebitnih neplačanih
obveznostih za poslovni prostor.

13. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:

1. navedbo poslovnih prostorov in
stavbe, v kateri so prostori;

2. navedbo poslovne dejavnosti, ki se
opravlja v teh prostorih;

3. določila o uporabi skupnih prostorov
in naprav v hiši;

4. določila o času trajanja pogodbe (za
določen ali nedoločen čas);

5. višino najemnine in sorazmernih
stroškov vzdrževanja skupnih delov in
naprav ter storitev v stavbi;

6. določila o odpovedi in odpovednih
rokih;

7. določbe o vzdrževanju poslovnih
prostorov;

8. določbe o načinu obračunavanja nujno
vloženih sredstev;

9. kraj in datum sklenitve pogodbe in
podpise pogodbenih strank.

14.člen
Najemna pogodba se sklene praviloma

za nedoločen čas.

Najemna pogodba se lahko sklene za
določen čas, kadar se pričakuje, da se
bodo morali poslovni prostori odstraniti
zaradi realizacije zazidalnega načrta.

15.člen
Najemnik ne sme oddajati poslovnega

prostora v podnajem brez soglasja
najemodajalca.

16.člen
Najemno razmerje lahko preneha:

1. s sporazumnim prenehanjem najemne
pogodbe;

2. z odpovedjo najemne pogodbe po
preteku odpovednega roka;

3. s potekom časa, če je bila pogodba
sklenjena za določen čas;

4. z odstopom od najemne pogodbe;
5. po samem zakonu.

17. člen
Najemna pogodba se lahko odpove iz

naslednjih razlogov:
1. če najemnik uporablja poslovni prostor

na način, s katerim drugega najemnika
ali stanovalca ovira pri normalni
uporabi poslovnih prostorov oz.
stanovanja, pa je bil na to pismeno
opozorjen;

2. če najemnik v roku 1 meseca od dneva
prejema opomina ne opravi del,
potrebnih za vzdrževanje poslovnega
prostora, pa sodijo med njegove
obveznosti;

3. če najemnik v dogovorjenem roku ne
prične z opravljanjem dejavnosti;

4. če najemnik spremeni ali bistveno
omeji poslovno dejavnost v poslovnem
prostoru brez soglasja pristojnega
organa in najemodajalca;

5. če najemnik več kot 3 mesece ne
opravlja oz. je prenehal opravljati
poslovno dejavnost;

6. če najemnik onemogoča izvajanje
investicijskih in  vzdrževalnih del;

7. če najemnik odda poslovni prostor v
podnajem brez soglasja
najemodajalca;

18.člen
Najemodajalec lahko odstopi od

najemne pogodbe in zahteva izpraznitev
poslovnega prostora ob vsakem času, ne
glede na pogodbene ali zakonske določbe
o trajanju najema:

1. če najemnik tudi po njegovem
opominu uporablja poslovno stavbo oz.
poslovne prostore v nasprotju s
pogodbo ali jih uporablja brez
potrebne skrbnosti, tako da se dela
občutnejša škoda;

2. če je najemnik v zamudi s plačilom
najemnine in stroškov, vezanih na
uporabo poslovnega prostora, ki se
plačujejo neodvisno od najemnine, dva
meseca od dneva, ko ga je
najemodajalec na to opomnil,

3. če najemodajalec iz vzroka, za
katerega ni odgovoren trajno ne more
uporabljati prostorov, v katerih je
opravljal svojo dejavnost in zato
poslovno stavbo oz. poslovni prostor
sam potrebuje.

19.člen
Najemnik je dolžan ob izpraznitvi

poslovnega prostora le-tega izročiti v
takem stanju, kot ga je prejel ob sklenitvi
najemne pogodbe, pri čemer se upošteva
normalna raba.

V kolikor se ugotovi, da uporaba ni bila

v okviru normalne rabe, najemnik nosi
stroške ureditve poslovnega prostora.
Izročitev poslovnega prostora se izvrši ob
navzočnosti obeh strank. Ob izročitvi se
sestavi zapisnik o ugotovitvi stanja
poslovnega prostora.

IV.KONČNE DOLOČBE

20.člen
Z dnem uveljavitve tega odloka

preneha veljati Pravilnik o oddaji
poslovnih prostorov v najem (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 8/97).

21.člen
Ta odlok začne veljati  naslednji  dan po

objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-24/01
Datum:      06.06.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM,l.r.
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Na podlagi določil Stanovanjskega
zakona (Ur. list RS, štev. 18/91, 19/91, 13/
93, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96, 1/
00 in 22/00), Zakona o socialnem varstvu
(Ur. list RS, štev. 54/92, 56/92, 19/93, 42/
94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01),
Pravilnika o normativih in standardih ter
postopku za uveljavljanje pravice do
socialnega stanovanja v najem (Ur. list ,
RS, štev. 18/92 in 31/96), Pravilnika o
merilih za dodeljevanje socialnih
stanovanj v najem (Ur. list RS, štev. 18/92
in 53/99) in 20.  člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale v nadaljevanju 26. seje
dne 06.06.2001 sprejel

O D L O K

O DODELJEVANJU SOCIALNIH
STANOVANJ V NAJEM

 I.       SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom so določeni pogoji in

merila ter postopek za uveljavljanje
pravice do dodelitve socialnega
stanovanja v najem.

II. UPRAVIČENCI IN SPLOŠNI
POGOJI ZA PRIDOBITEV
NAJEMNEGA SOCIALNEGA
STANOVANJA

a. Upravičenci

2. člen
Upravičenci za pridobitev najemnih

socialnih stanovanj so državljani
Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje,
kriterije in merila po tem odloku ter

katerih skupni prihodek na člana družine
ne presega višine, določene z veljavnimi
predpisi s področja socialnega varstva in
si iz razlogov, na katere ne morejo vplivati
(da ni zaposlen po lastni krivdi ali volji),
ne morejo zagotoviti dohodka na
družinskega člana.

b. Splošni pogoji

3. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

prosilci, da so upravičeni do dodelitve
socialnega stanovanja v najem,  so:

- da je prosilec državljan RS,
- da prosilec ali kdo izmed njegovih

ožjih družinskih članov, ki z njim
stalno prebivajo, ni najemnik oziroma
lastnik primernega stanovanja oz. je
najemnik ali lastnik neprimernega
stanovanja,

- da ima prosilec stalno prebivališče v
občini Domžale in na naslovu tudi
dejansko prebiva,

- da prosilec ali kdo izmed njegovih
ožjih družinskih članov, ki z njim
stalno prebivajo, ni lastnik počitniške
hiše ali počitniškega stanovanja
oziroma druge nepremičnine,

- da prosilec ali kdo izmed njegovih
ožjih družinskih članov, ki z njim
stalno prebivajo, ni lastnik premičnine,
ki presega 25 % vrednosti primernega
stanovanja,

- da prosilec ali njegov ožji družinski
član ni lastnik stanovanja,
odkupljenega po določbah
Stanovanjskega zakona,

- da prosilec ni  po odločbi ali sklepu
sodišča izgubil pred uveljavitvijo
Stanovanjskega zakona pridobljene

stanovanjske pravice za dodeljeno
družbeno stanovanje,

- da mu ni bila zaradi krivdnih razlogov
odpovedana najemna pogodba z
odločbo ali sklepom sodišča,

- da prosilec ali njegovi ožji družinski
člani, za katere se rešuje stanovanjsko
vprašanje, niso bili imetniki
stanovanjske pravice oziroma
najemniki stanovanja, ki jim je bil
omogočen odkup po pogojih
Stanovanjskega zakona in so le-tega
odtujili,

- da na katerem od prejšnjih razpisov
niso odklonili že pridobljene pravice
do dodelitve socialnega stanovanja in
od odklonitve še ni preteklo 5 let.

4. člen
Za ožje družinske člane se štejejo;

zakonec prosilca ali osebe, s katero živi
prosilec v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti (nepretrgoma - najmanj 2 leti
pred objavo razpisa), njuni otroci, oziroma
posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe,
ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

III. POSEBNI POGOJI

5. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve

socialnega stanovanja v najem pod
pogojem, da skupni prihodek na člane
družine v zadnjih treh mesecih pred
razpisom ne presega višine, ki jo za
upravičenost do denarnega dodatka
določa Zakon o socialnem varstvu in
izpolnjujejo pogoje tega odloka.

6. člen
Upravičenost do socialnega stanovanja

v najem je izpolnjena, če mesečni dohodek

na družinskega člana ne doseže višine,
ki znaša:

- za otroke do dopolnjenega 6. leta
starosti 29 %

- za otroke od 7. leta starosti do
izpolnjenega  14. leta 34 %

- za otroke od 15. leta starosti do
zaključka rednega šolanja 42 %

- za odraslo osebo 52 %.

Odstotki se računajo od vsakokratne
povprečne plače v državi.

7. člen
V dohodek iz prejšnjega člena se štejejo

vsi dohodki in prejemki, ki jih je
posameznik in njegov ožji družinski član
pridobil v zadnjih treh mesecih pred
vložitvijo zahtevka, upoštevaje določbe
Zakona o socialnem varstvu.

IV.OBLIKOVANJE
PREDNOSTNE LISTE ZA
DODELITEV SOCIALNIH
STANOVANJ

8. člen
Socialna stanovanja se oddajo v najem

na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v
občinskem glasilu Slamnik in na oglasni
deski Občine Domžale.

9. člen
Besedilo razpisa za oddajo socialnih

stanovanj v najem, ki ga na predlog
strokovne službe določi župan/ja, mora
vsebovati pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
upravičenci do dodelitve socialnega
stanovanja v najem in določati:
- podatke, ki jih morajo prosilci navesti

v vlogi,
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- dokumentacijo, ki jo morajo prosilci
priložiti vlogi,

- število socialnih stanovanj in rok, ko
bodo socialna stanovanja, ki so
predmet razpisa, upravičencem
predvidoma oddana v najem,

- razpisni rok.

10. člen
Vlogi za pridobitev socialnega

stanovanj v najem, morajo prosilci priložiti
naslednje listine:

- potrdilo o državljanstvu
- potrdilo o stalnem prebivališču in

številu družinskih članov
- podatke o denarnih prejemkih, kakor

tudi potrdilo o premoženjskem stanju,
skladno s predpisi s področja
socialnega varstva,

- dokazilo o statusu stanovanja, v
katerem živijo,

- drugo, z razpisom zahtevano
dokumentacijo, s katero se izkazujejo
gmotne in socialno-zdravstvene
razmere .

11. člen
Po preteku razpisnega roka strokovna

služba prouči utemeljenost vlog ter jih
razvrsti po kategorijah upravičencev.

Strokovna služba prouči utemeljenost
vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb,
potrebnih za oblikovanje prednostne liste
za oddajo socialnih stanovanj v najem, ki
jih opravi pri pristojnih organih,
organizacijah in posameznikih.

Prosilcem, katerih vloge so nepopolne,
se določi rok za dopolnitev vloge, ki ne
more biti daljši od 15 dni.

Vloge, ki jih prosilci ne dopolnijo v
predpisanem roku, se zavržejo s sklepom.

Dokler predpisani rok za dopolnitev
vlog ne poteče, ni mogoče sestaviti
prednostne liste za oddajo socialnih
stanovanj v najem.

12.člen
Župan/ja imenuje tričlansko komisijo za

ogled stanovanjskih razmer in proučitev
drugih okoliščin, pomembnih za
razvrstitev prosilca na prednostno listo za
oddajo socialnih stanovanj v najem.
Komisija opravi ogled samo pri tistih
prosilcih, ki na podlagi predložene
dokumentacije izpolnjujejo pogoje za
uvrstitev na listo.

Komisijo sestavljajo predstavnik –
delavec občinske uprave, predstavnik
služb socialnega varstva in predstavnik
služb zdravstvenega varstva.

13. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih

razmer in ostalih okoliščin izpolni
točkovalni zapisnik na podlagi določil tega
odloka.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en
izvod zapisnika pa se po opravljenem
ogledu vroči udeležencu razpisa.

Kadar se na prednostno listo za oddajo
socialnih stanovanj uvrstijo prosilci z
enakim številom točk, imajo prednost pri
razvrstitvi prosilci z daljšo dobo bivanja v
občini Domžale, v primeru enakega
števila točk tudi ob upoštevanju tega
kriterija pa tisti, katerega dohodek na
družinskega člana je nižji.

14. člen
Strokovna služba na podlagi

točkovalnih zapisnikov v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka oblikuje predlog
prednostne liste upravičencev za
dodelitev socialnih stanovanj v najem.

Zoper odločbo o uvrstitvi oz. neuvrstitvi
na prednostno listo za oddajo socialnih
stanovanj v najem, ki jo izda občinska
uprava, je možna pritožba, ki se vloži v
roku 8 dni od prejema pismenega
odpravka odločbe. O pritožbi odloča
župan/ja.

Po pravnomočnosti odločb o uvrstitvi
oz. neuvrstitvi na prednostno listo,
strokovna služba objavi listo na enak
način kot razpis.

15. člen
Vloge prosilcev, ki niso izpolnjevali

razpisnih pogojev ali so vloge oddali po
končanem razpisu, se zavrnejo s sklepom.
Zoper sklep je možna pritožba po
določilih prejšnjega člena.

16. člen
Prednostna lista velja do novega razpisa

in se v času njene veljavnosti ne more
spreminjati. Na vsak nov razpis morajo
kandidati, ki pri prejšnjem razpisu niso
dobili stanovanja, vložiti novo vlogo z vso
zahtevano dokumentacijo

V. DODELITEV SOCIALNEGA
STANOVANJA

17. člen
Na podlagi uvrstitve na prednostno listo

strokovna služba izda sklep o dodelitvi
socialnega stanovanja v najem.

18. člen
Strokovna služba pred izdajo sklepa o

dodelitvi socialnega stanovanja v najem
preveri, če prosilec še izpolnjuje pogoje za
upravičenost do dodelitve socialnega
stanovanja v najem.

V primeru, da prosilec ne izpolnjuje več
pogojev za dodelitev stanovanja v najem,
občinska uprava izda odločbo o črtanju s
prednostne liste.

19. člen
Do uveljavitve normativov in

standardov iz 11. člena Stanovanjskega
zakona se pri dodeljevanju socialnih
stanovanj uporablja naslednje normative:

Število Stanovanjska
Članov Površina

1 do 24 m2

2 do 30 m2

3 do 55 m2

4 do 65 m2

5 do 70 m2

Za vsakega
nadaljnjega člana 10 m2

Od površinskih standardov se pri
dodeljevanju socialnih stanovanj v najem
lahko odstopa navzgor in sicer z
upoštevanjem dodatnega dnevnega ali
spalnega prostora v primerih, če to
zahtevajo družinske in socialno
zdravstvene razmere, kot na primer, če gre
za tri generacije v družini, tež jo
invalidnost, težjo bolezen, ki terja trajno
nego in podobno.

O odstopanju od površinskih
normativov odloča strokovna služba,
upoštevajoč predhodno mnenje Centra za
socialno delo.
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Od površinskih standardov se pri
dodeljevanju socialnih stanovanj v najem
lahko odstopa navzdol v primeru, da po
sprejetem prednostnem vrstnem redu ni
večjega stanovanja in upravičenec poda
pismeno izjavo o strinjanju z
razpoložljivim stanovanjem.

20.člen
V primeru, da prosilec, ki je uvrščen na

veljavno prednostno listo ali se rešuje z
izjemno dodelitvijo socialnega stanovanja,
odkloni ponujeno socialno stanovanje v
najem, občinska uprava izda odločbo, na
podlagi katere se prosilca črta z veljavne
prednostne liste ali izjemne dodelitve
stanovanja.

Zoper odločbo je možna pritožba, ki se
vloži in rešuje po določilih 14.člena tega
odloka.

21. člen
Na podlagi sklepa o dodelitvi socialnega

stanovanja, se sklene najemna pogodba,
v kateri se opredelijo medsebojne pravice
in obveznosti najemodajalca in najemnika.

22.člen
Pred prevzemom stanovanja je

upravičenec dolžan plačati varščino za
čas uporabe najemnega stanovanja.
Varščina znaša tri mesečne najemnine za
stanovanje, ki bo upravičencu oddano v
najem. Po prenehanju najemnega
razmerja se varščina, valorizirana z
indeksom rasti življenjskih stroškov, vrne
upravičencu, lahko pa se uporabi

za usposobitev stanovanja v prvotno
stanje z upoštevanjem normalne rabe ali
poravnavo morebitnih neplačanih
obveznosti za najeto stanovanje.

Plačila varščine se lahko oprosti osebe,
ki so prejemniki denarnega dodatka po
Zakonu o socialnem varstvu. O oprostitvi
plačila varščine odloča županja.

23.člen
Strokovna služba preverja upravičenost

do najemnega socialnega stanovanja
vsako leto.

24.člen
Najemnik, ki ima sklenjeno najemno

pogodbo za socialno stanovanje, je lahko
v tem stanovanju le toliko časa, dokler
izpolnjuje zakonske pogoje za socialnega
upravičenca. Če teh pogojev ne izpolnjuje
več, je do izpraznitve stanovanja dolžan
plačevati neprofitno najemnino.

VI.  IZJEMNA DODELITEV
SOCIALNEGA
STANOVANJA

25. člen
V primeru izredno nujnega reševanja

stanovanjskega problema (požar,
elementarna nesreča, rušitev ali prenova
dosedanjega stanovanja, ki je v
družbenem interesu, postpenalna pomoč
ipd.), se prizadetim, ki izpolnjujejo pogoje
po tem pravilniku, lahko dodeli socialno
stanovanje, praviloma za določen čas
mimo prednostne liste, na podlagi odločbe
občinske uprave.

Upravičenost do izjemne dodelitve
socialnega stanovanja dokazuje prosilec
s potrdili in mnenji pristojnih služb Občine
Domžale in drugih institucij.

VII.ZAMENJAVA SOCIALNIH
STANOVANJ

26.člen
Upoštevaje spremenjene potrebe

najemnikov stanovanj in njihove ter
interese Občine,  občinska uprava lahko
odloči o menjavi socialnih stanovanj.

VIII. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNIH STANOVANJ V
NAJEM

27. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za pridobitev socialnih stanovanj v najem, se poleg

zahtev splošnih in posebnih pogojev uporablja osnove in merila določena s tem odlokom.
Merila služijo za ugotovitev obsega potreb po stanovanjih in sestavo prednostne liste.

Sestavni del odloka je tudi metodologija za izvajanje odloka.

28. člen
Merila iz 102. člena Stanovanjskega zakona, ki se točkujejo, so:

- stanovanjske razmere
- število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem
- socialne razmere
- zdravstvene razmere.

Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi družinski člani, se ocenjujejo
glede na:

1. Stanovanjski status točk
- prosilec je brez stanovanja 160
- prosilec je podnajemnik 150
- prosilec stanuje v samskem domu  140
-  prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih 130

(Opomba: točkovanja se med seboj izključujejo)

2. Kvaliteta bivanja:
- bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali baraki 120
- bivanje v kletnem in podstrešnem stanovanju 40
- bivanje v vlažnem in mračnem stanovanju 20

(Opomba: podstrešno stanovanje se točkuje samo v primeru  manj kvalitetnih pogojev bivanja)

3. Stanovanjsko površino:
- do 4 m2 na družinskega člana 120
- od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana 80
- od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana 60

4. Neprimernost stanovanja - stanovanje brez posameznih
      delov oziroma souporaba posameznih delov stanovanja:
- stanovanje brez kuhinje 40
- stanovanje brez sanitarnih prostorov 40
- stanovanje s souporabo kuhinje 20
- stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali s  sanitarnimi

prostori izven stanovanja 20
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5.   Funkcionalnost stanovanja:
- stanovanje z arhitektonskimi ovirami  (če gre za invalida, ki je gibalno oviran) 50
- stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča 10

29. člen

Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za dodelitev
socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se upošteva:

-     za vsakega mladoletnega otroka  30
-     družina z družinskim članom iz 6. člena Stanovanjskega
      zakona, starim nad 65 let 30

30. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem,

se vrednoti:

- ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu) 60

-     status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) 40
- ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer 40

31. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega družinskega člana,

se upošteva:
- trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi

razmerami 80
- trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami 60

Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I.
stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

32. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena Stanovanjskega zakona se pri dodelitvi

socialnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednja merila za:
- družino, v kateri nobeden od staršev ni starejši od 35 let (mlada družina) 60
- družino, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno ali težko

telesno motnjo, ugotovljeno z odločbo Centra za socialno delo ali z izvidi in
mnenjem Komisije za razvrščanje 60

- invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli družinski član
nesposoben za samostojno življenje in delo in je ugotovljena z izvidom in
mnenjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 50

- oseba s statusom žrtve vojnega nasilja   30

33. člen
Pri ocenjevanju se upošteva čas bivanja

v občini:

Čas stalnega bivanja v občini Domžale
- upošteva se čas do objave razpisa:

- do 2 let 0 točk

- od 2 do 5 let 30 točk

- od 5 do 10 let 60 točk

- od 10 do 15 let 90 točk

- od 15 do 20 let 120 točk

- nad 20 let 150 točk

IX. KONČNE DOLOČBE

34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha
veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih
stanovanj v Občini Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 6/97, 11/99).

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-25/01
Datum:             06.06.2001

 ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM,l.r.

METODOLOGIJA ZA
IZVAJANJE ODLOKA

K 29. členu:
Pri ugotavljanju cenzusa za

upravičenost do dodelitve socialnega
stanovanja v najem in pri opredelitvi
primernih stanovanjskih površin se
upošteva tudi ožjega družinskega člana
prosilca-tujca, če ima dovoljenje za stalno
bivanje skladno z Zakonom o tujcih
(Uradni list RS, št. 61/99 in 9/01).

- Stanovanjski status
a) udeleženca razpisa, ki je brez

stanovanja.
Točkuje se, če udeleženec razpisa:

1. prebiva v prostorih za začasno bivanje
(začasno prebivališče v materinskem
domu , zavetišču, na gradbiščih,
prostori v začasnih zgradbah in
podobno), opredeljenih v 1. točki 3.
člena Stanovanjskega zakona

2. z družino prebiva v stavbah, zgrajenih
za nastanitev posameznikov,
opredeljenih v 2. točki 3.člena
Stanovanjskega zakona;

3. sam ali z družino občasno prebiva v
stanovanjskih  stavbah, vendar brez
statusa najemnika, podnajemnika ali
uporabnika stanovanja.

b) udeleženec razpisa stanuje v samskem
domu,
Točkuje se, če ima udeleženec razpisa
sklenjeno pogodbo o najemu prostora,
zgrajenega za nastanitev
posameznika.

c) udeleženec razpisa, ki je podnajemnik,
Točkuje se, če ima udeleženec razpisa
dokazila o plačevanju podnajemnine
ali najemnine kot za profitno
stanovanje.
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d) udeleženec razpisa stanuje pri starših
ali sorodnikih,
Točkuje se, če udeleženec razpisa
razpolaga z dokazilo, da stanuje pri
starših ali sorodnikih (potrdilo o
stalnem prebivališču ali gospodinjski
skupnosti).

- Kvaliteta bivanja
a) Bivanje v stanovanju nižje kategorije,

provizoriju ali baraki.
Točkuje se, če udeleženec razpisa:

- biva v stanovanju, ki ne dosega
minimalnih standardov opremljenosti,
ovrednoteno z največ 110  točkami:

- ki biva v objektu, predvidenem za
rušenje ali potrebnim celovite
rekonstrukcije.

b) Bivanje v kletnem ali podstrešnem
stanovanju.
Točkuje se, če udeleženec razpisa:

1. biva v stanovanju, katerega tla so za
meter ali več pod nivojem neposredne
okolice objekta.

2. biva v stanovanju, ki je neposredno
pod strešno konstrukcijo, s poševnimi
stropovi, kjer ni toplotne izolacije

- Stanovanjska površina
Pri točkovanju se upoštevajo podatki
o površini stanovanja iz sklenjene
najemne  oziroma podnajemne
pogodbe ali zapisnika o točkovanju
stanovanja.

- Neprimernost stanovanja - stanovanja
brez posameznih delov oziroma
souporabo posameznih delov
stanovanja:

1. stanovanje brez kuhinje,
2.  stanovanje brez sanitarnih prostorov.

Točkuje se udeleženca razpisa, ki je
brez kuhinje oziroma brez WC in

kopalnice v stanovanju oziroma ima
WC izven stanovanja.

3. stanovanje s souporabo kuhinje,
4. stanovanje s souporabo sanitarnih

prostorov.
Točkuje se le v primeru, ko uporabniki
stanovanja niso družinski člani.

- Funkcionalnost stanovanja

- stanovanja z grajenimi ovirami.
Točkuje se, če je udeleženec razpisa
oziroma njegov družinski član trajno
vezan na uporabo invalidskega
vozička.

- stanovanje  z vhodom neposredno z
dvorišča.
Točkuje se le v primeru, če je vhod
neposredno v bivalne prostore.

K 30. členu
a) Število ožjih družinskih članov

Točkuje se nosečnost, izkazana s
potrdilom zdravnika.

b) družina z družinskim članom iz
6.člena stanovanjskega zakona, starim
nad 65 let.
Točkuje se, če udeleženca razpisa
veže dolžnost preživljanja ožjega
družinskega člana, starega nad 65 let.

K 31. členu:
a) Ločeno življenje

Točkuje se le v primeru, če je iz odločbe
o oddaji v rejništvo, v drugo družino
ali zavod razvidno, da so razlog oddaje
neprimerne stanovanjske razmere.

b) Roditelj, ki sam preživlja mladoletnega
otroka.
Točkuje se v primeru, da roditelj sam
preživlja otroka, kar dokazuje z
rojstnim listom oziroma s potrdilom, da

je preživnina neizterljiva. Takšno
tolmačenje je skladno z odločbo
Ustavnega sodišča št. 1967, objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 45/98.

K 32. členu
a) Zdravstvene razmere

Trajna obolenja mladoletnih otrok,
pogojena s slabimi stanovanjskimi
razmerami

Določilo velja v primerih, če gre za
obolenja, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami oziroma
obolenja, na katera slabe stanovanjske
razmere neugodno vplivajo.

Točke za več družinskih članov, pri
katerih je ugotovljeno trajno obolenje,
pogojeno s slabimi stanovanjskimi
razmerami, se seštevajo.

K 33. členu
a) Mlada družina

Kot starost 35 let se šteje 35 let,
dopolnjenih v letu razpisa. Kot mlada
družina se upoštevajo vse družinske
oblike (tudi družina le z enim roditeljem).

b) Invalidnost
Invalidnost se točkuje, kolikor ni
zagotovljeno institucionalno varstvo:

- družini, ki živi z otrokom, ki ima
zmerno,težje ali težko duševno ali
težko telesno motnjo, ugotovljeno po
pristojni  instituciji

- družini, katere prosilec ali odrasli
družinski član je invalid (odločba Cen-
tra za socialno delo, Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
oz. Zavoda za zaposlovanje)

- družini, katere odrasli družinski član
ima podaljšano roditeljsko pravico
(odločba sodišča).

Na podlagi 53. člena Stanovanjskega
zakona (Ur. list RS, štev. 18/91, 19/91, 13/
93, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96, 1/
00 in 22/00),  Pravilnika o oddajanju
neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS,
štev. 26/95, 31/97 in 9/99) in 20.  člena
Statuta Občine Domžale (Uradni  vestnik
Občine Domžale, štev. 7/99) je Občinski
svet Občine Domžale v nadaljevanju 26.
seje dne 06.06.2001 sprejel

O D L O K

O DODELJEVANJU
NEPROFITNIH STANOVANJ V

NAJEM

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem  odlokom se določajo upravičenci

za pridobitev neprofitnega stanovanja v
najem in postopek, po katerem Občina
Domžale oddaja neprofitna stanovanja v
najem.

II. UPRAVIČENCI ZA
PRIDOBITEV NEPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM

2. člen
Upravičenci za pridobitev neprofitnega

stanovanja v najem so državljani
Republike Slovenije, ki imajo stalno
prebivališče na območju Občine Domžale,
katerih mesečni dohodki na družinskega
člana se v zadnjih treh mesecih pred
razpisom za dodeljevanje neprofitnih
stanovanj – zadnji uradno objavljen
podatek, gibljejo nad mejo, ki jih izloča iz
kroga upravičencev do dodelitve
socialnega stanovanja v najem po 100.
členu Stanovanjskega zakona ter 26.členu
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Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in ne presega naslednjega merila:

Število članov skupni dohodek družine, preračunan na družinskega člana,
gospodinjstva ne sme presegati spodaj navedenega odstotka nad povprečno

neto plačo v državi (v zadnjih treh mesecih pred razpisom)

1 80 %
2 50 %
3 20 %
4 5 %
5 in veččlansko največ do povprečne plače v državi (oz. 0%)

6. člen
Besedilo razpisa za oddajo neprofitnih

stanovanj v najem, ki ga na predlog
strokovne službe določi županja, mora
vsebovati pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
upravičenci do dodelitve neprofitnega
stanovanja v najem in določati:
1. podatke, ki jih morajo udeleženci

razpisa navesti v vlogi;
2. dokumentacijo, ki jo morajo

udeleženci razpisa priložiti vlogi;
3. število neprofitnih stanovanj in rok, ko

bodo neprofitna stanovanja, ki so
predmet razpisa, upravičencem
predvidoma oddana v najem;

4. rok za vročitev vlog in objavo izidov
razpisa,

5. višino neprofitne najemnine.

7. člen
Po preteku razpisnega roka bo Komisija

za najemna stanovanja, ki jo imenuje
župan/ja, proučila utemeljenost vlog na
podlagi dokumentiranih poizvedb,
potrebnih za oblikovanje prednostnega
reda za oddajo neprofitnih stanovanj v
najem, ki jih opravi pri pristojnih organih,
organizacijah in posameznikih.

Udeležencem razpisa, katerih vloge so
nepopolne, se določi rok za dopolnitev
vloge, ki ne more biti daljši od 15 dni.

Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne
dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo
s sklepom.

Dokler predpisani rok za dopolnitev
vlog ne preteče, ni mogoče sestaviti
prednostnega reda iz prvega odstavka
tega člena.

8. člen
Pri proučitvi vseh okoliščin, pomembnih

za uvrstitev in razvrstitev udeležencev
razpisa na prednostni red za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem, se za
komisijsko ocenitev stanovanjskih razmer,
v katerih živijo udeleženec razpisa in

njegovi ožji družinski člani, uporabljajo
merila  za oceno stanovanjskih razmer, ki
so kot priloga sestavni del tega odloka.

9. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo

neprofitnih stanovanj v najem uvrstijo
udeleženci razpisa z enakim številom
točk, imajo prednost pri razvrstitvi na
prednostni red udeleženci razpisa, pri
katerih predstavlja višina neprofitne
najemnine za primerno stanovanje manjši
delež v družinskem dohodku.

10. člen
Strokovna služba na podlagi kriterijev

iz 2. in 9. člena ter priloge tega odloka v
60 dneh po izteku razpisnega roka oblikuje
predlog prednostne liste za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem.

Zoper odločbo o uvrstitvi oz. neuvrstitvi
na prednostno listo za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem, ki jo izda občinska
uprava, je možna pritožba, ki se vloži v
roku 8 dni od prejema pismenega
odpravka odločbe. O pritožbi odloča
župan/ja.

Po dokončnosti odločb o uvrstitvi oz.
neuvrstitvi na prednostno listo, strokovna
služba objavi listo na enak način kot
razpis.

IV. DODELJEVANJE
NEPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM

11. člen
Občinska uprava izda sklep o oddaji

neprofitnega stanovanja v najem.

Najemna pogodba za uporabo
neprofitnih stanovanj se sklepa za
nedoločen čas, razen v primerih iz 14.
člena tega odloka.

Pred izdajo sklepa o oddaji neprofitnega
stanovanja v najem strokovna služba
preveri, če udeleženec razpisa, ki je

3. člen
Na razpisu za oddajo neprofitnih

stanovanj v najem nimajo pravice
sodelovati lastniki stanovanj, ki so
stanovanje odkupili skladno z določbami
Stanovanjskega zakona o privatizaciji
stanovanj in državljani, ki so lastniki oz.
solastniki stanovanja ali stanovanjske
hiše.

Na razpisu za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem nimajo pravice
sodelovati tudi tisti, ki jim je bilo v času
do uveljavitve Stanovanjskega zakona že
dodeljeno družbeno stanovanje in so po
sklepu sodišča stanovanjsko pravico
izgubili ter tisti, ki jim je bila najemna
pogodba, sklenjena po uveljavitvi novega
Stanovanjskega zakona, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov.

Prav tako na razpisu določen čas (pet
let po izdani odločbi) nimajo pravice
sodelovati občani, ki jim je bil po enem od
prejšnjih razpisov  za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem že izdan sklep o
dodelitvi stanovanj, pa so se le-temu pisno
odpovedali.

4. člen
Pri oddajanju neprofitnih stanovanj v

najem strokovna služba uporablja
naslednje površinske normative:

Število družinskih Površina
članov stanovanja v m2

1 do 44
2 do 63
3 do 76
4 do 85
5 do 102
6 do 110

Strokovna služba lahko odda v najem
tudi manjše stanovanje, če ni mogoče
zagotoviti stanovanj v izmerah iz prvega
odstavka tega člena.

III. OBLIKOVANJE
PREDNOSTNE LISTE ZA
ODDAJO NEPROFITNIH
STANOVANJ V   NAJEM

5. člen
 Občina Domžale oddaja neprofitna

stanovanja v najem na podlagi javnega
razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu
Slamnik in na oglasni deski Občine
Domžale.
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uvrščen na prednostni red, izpolnjuje
pogoje za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem.

V primeru, da prosilec ne izpolnjuje
pogojev za dodelitev stanovanja v najem,
občinska uprava izda odločbo o črtanju s
prednostne liste.

12. člen
Pred prevzemom stanovanja je

upravičenec dolžan plačati varščino za
čas uporabe najemnega stanovanja.
Varščina znaša šest mesečnih najemnin
za stanovanje, ki bo upravičencu oddano
v najem. Po prenehanju najemnega
razmerja se varščina, valorizirana z
indeksom rasti življenjskih stroškov, vrne
upravičencu, lahko pa se uporabi za
usposobitev stanovanja v prvotno stanje
z upoštevanjem normalne rabe ali
poravnavo morebitnih neplačanih
obveznostih za najeto stanovanje.

13. člen
Izpraznjena neprofitna stanovanja se

smejo dodeliti v najem samo
upravičencem do pridobitve neprofitnega
stanovanja, razen kadar občina začasno
nima evidentiranih potreb po neprofitnih
stanovanjih.

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko
strokovna služba neprofitno stanovanje
začasno odda v najem zaradi pridobivanja
profita, za službene potrebe ali za oddajo
socialnim upravičencem v občini, če
občina zagotovi plačilo razlike v
najemnini, v skladu z Odlokom o
metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih (Ur. list RS, št. 23/
00).

V. ZAMENJAVE NEPROFITNIH
STANOVANJ

14. člen
Upoštevaje spremenjene potrebe

najemnikov stanovanj in njihove ter

interese Občine,  občinska uprava lahko
odloči o menjavi neprofitnih stanovanj.

VI.PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE

15. člen
Do uveljavitve Pravilnika o

kategorizaciji stanovanj, stanovanjskih hiš
in sosedstev se za neprimerno stanovanje
po tem odloku šteje stanovanje,
ovrednoteno z največ 110 točkami po
Pravilniku o merilih in načinu za
ugotavljanje vrednosti stanovanj in
stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja
(Ur. list SRS, št. 25/81, 18/91 in 65/99).

V primeru, da udeleženec razpisa
prebiva sam oziroma z družino v prostorih
ali stanovanjih, ki niso točkovana skupno
s pravilnikom iz prvega odstavka tega
člena, opravi točkovanje po pravilniku iz
prejšnjega odstavka strokovna služba
sama.

16.  člen
Ta odlok  začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

Z dnem uveljavitve tega  odloka
preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v Občini Domžale
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 10/99,
11/99 in 2/00).

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-26/01
Datum:   06.06.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM,l.r.

OBRAZEC ZA OCENO STANOVANJSKIH RAZMER

1. Stanovanjski status:
1.1.     udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja 160 točk
1.2.     udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe,

ki je brez stanovanja 30 točk
1.3.     udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik profitnega

stanovanja 140 točk
1.4. udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe, ki je

podnajemnik ali najemnik profitnega stanovanja 30 točk
1.5.     udeleženec razpisa stanuje v samskem domu 130 točk
1.6.     udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih 120 točk

2. Kvaliteta bivanja
2.1. bivanje v neprimernem stanovanju 30 točk

3. Utesnjenost v stanovanju
3.1. do 4 m2  na družinskega člana 20 točk
3.2. od 5 m2 do 8 m2  na družinskega člana 15 točk
3.3. 9 m2 do 12 m2  na družinskega člana 10 točk

4. Arhitektonske ovire
4.1. Gibalno ovirana oseba 50 točk

5. Mlada družina, Mladi
5.1. Starost družine do 35 let 60 točk
5.2. Starost udeleženca razpisa do 30 let 30 točk

6. Družina z večjim številom otrok
6.1. Najmanj trije mladoletni otroci 60 točk
6.2. za vsakega nadaljnjega otroka 60 točk

7. Invalidnost
7.1. Invalidnost 60 točk

8. Družina z manjšim številom zaposlenih
8.1. Zaposlenost  v družini 40 točk

9. Izobrazba udeleženca razpisa in njegovega zakonca
9.1. Doktorat ali magisterij 35 točk
9.2. Visoka izobrazba 30 točk
9.3. Višja izobrazba 25 točk
9.4. Srednja izobrazba 20 točk
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Na podlagi 97. člena Stanovanjskega
zakona (Ur. list RS, štev. 18/91, 19/91, 13/
93, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96, 1/
00 in 22/00) in 20.  člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale v nadaljevanju  26. seje
dne 06.06.2001 sprejel

O D L O K

O DODELJEVANJU SLUŽBENIH
STANOVANJ V NAJEM

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
S tem  odlokom  se določajo upravičenci

ter postopek in način dodelitve službenih
stanovanj v najem.

2.člen
Upravičenci do dodelitve službenega

stanovanja v najem so delavci, zaposleni
v občinski upravi Občine Domžale ter
javnih zavodih s področja družbenih
dejavnosti z območja občine Domžale,
katerih ustanovitelj je Občina Domžale.

3.člen
Upravičenec nima pravice do

službenega stanovanja, če ima sam ali
njegov družinski član  v lasti stanovanje,
ustrezno določilu 5. člena Stanovanjskega
zakona.

II.  POSTOPEK IN NAČIN
ODDAJE

4.člen
Besedilo razpisa za dodelitev službenih

stanovanj v najem na predlog strokovne

službe določi županja in mora vsebovati:
· število in vrsto stanovanj,
· upravičence za dodelitev stanovanj,
· rok, do katerega je potrebno vložiti

prijave,
· dokazila o upravičenosti do

službenega stanovanja,
· naslov, na katerega se pošlje prijava,
· morebitne druge pogoje, ki jih določi

strokovna služba,
· način objave odločitve.

Razpis  se posreduje javnim zavodom,
za delavce občinske uprave pa se objavi
na oglasni deski Občine Domžale.

5.člen
Obrazloženo vlogo za najem

službenega stanovanja vloži upravičenec
pri strokovni službi in ji predloži v razpisu
zahtevana dokazila, sicer se vloga kot
nepopolna zavrže.

Prosilcem, katerih vloge so nepopolne,
se določi rok za dopolnitev vloge, ki ne
more biti daljši od 15 dni. Vloge, ki jih
prosilci ne dopolnijo v predpisanem roku,
se zavržejo s sklepom.

6.člen
Službena stanovanja se oddajo v najem

delavcem občinske uprave ali javnega
zavoda na podlagi kriterijev in meril:

a) glede na pomembnost in potrebnost
del in nalog

·direktor, predstojnik,
ravnatelj 50   točk

·višji upravni delavec, vodja
oddelka ali službe, delavec s
posebnimi pooblastili in

odgovornostmi oz. delavec, ki je
nujno potreben za izvajanje dela
v zavodu 40    točk

·strokovni sodelavec 30    točk
·administrativno tehnični
delavci 10    točk

b) glede na stopnjo strokovne izobrazbe

·za zahtevano stopnjo VII 30   točk
·za zahtevano stopnjo VI 20   točk
·za zahtevano stopnjo V  10   točk

c) glede na delovno dobo

·do 5 let 10   točk
·od 5 do 10 let 15   točk
·od 10 do 15 let 20   točk
·od 15 do 20 let 25   točk
·nad 20 let 30   točk

V kolikor dva ali več kandidatov doseže
enako število točk na podlagi zgoraj
navedenih kriterijev in meril  ter se med
njimi ne more opredeliti, kdo je prvi
upravičenec, se zanje kot dodatni kriterij
upošteva število ožjih družinskih članov
(2 točki na člana).

V primeru, da se upravičenca tudi po
dodatnem kriteriju iz predhodnega
odstavka tega člena še ne more določiti,
se kot naslednji dodatni kriterij upošteva
ustreznost dosedanjih stanovanjskih
razmer, upoštevaje število m2 na
družinskega člana.

7.člen
Na podlagi prispelih vlog komisija, ki jo

imenuje župan/ja, pripravi predlog
razdelitve stanovanj, ob upoštevanju
kriterijev oz. meril za oddajo stanovanj.

8.člen
Pri oddaji službenih stanovanj se po

možnosti upoštevajo minimalni
površinski standardi:

Število družinskih Površina
članov stanovanja v m2

1 44
2 63
3 76
4 85

Za vsakega nadaljnjega družinskega
člana se površina poveča za 10 m2.
Stanovanjska površina se nanaša samo na
bivalno površino, ki vključuje: sobe,
kabinete, kuhinjo, shrambo, WC,
kopalnico in predsobo.

9. člen
Odločbo o dodelitvi službenega

stanovanja v najem na podlagi predloga
komisije izda občinska uprava.

Zoper odločbo je možna pritožba, ki se
vloži v roku 8 dni od prejema pismenega
odpravka odločbe. O pritožbi odloča
župan/ja. Odločitev župana/je je
dokončna.

10. člen
Postopek za dodelitev službenih

stanovanj v najem mora biti praviloma
zaključen v roku 60 dni od objave razpisa.

11. člen
Na podlagi dokončne odločbe o

dodelitvi stanovanja v najem, sklene
župan/ja z delodajalcem in upravičencem
najemno pogodbo, s katero se uredijo
medsebojne pravice in obveznosti,
upoštevajoč določila Stanovanjskega
zakona in tega odloka.
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Pred prevzemom stanovanja je
upravičenec dolžan plačati varščino za
čas uporabe službenega stanovanja.
Varščina znaša šest mesečnih najemnin
za stanovanje, ki bo upravičencu oddano
v najem. Po prenehanju najemnega
razmerja se varščina, valorizirana z
indeksom rasti življenjskih stroškov, vrne
upravičencu, lahko pa se uporabi za
usposobitev stanovanja v prvotno stanje
z upoštevanjem normalne rabe ali
poravnavo morebitnih neplačanih
obveznostih za najeto stanovanje.

12. člen
Najemna pogodba se sklepa za določen

čas in sicer za 4 leta. Čas najema se lahko
podaljša. Čas ponovnega najema določita
pogodbeni stranki, vendar ne more biti
daljši kot 4 leta.

Najemno razmerje je vezano na
zaposlitev pri delodajalcu in preneha pred
potekom časa, določenem v najemni
pogodbi, če najemniku preneha delovno
razmerje.

13. člen
Z najemno pogodbo se določi višina

najemnine.

Mesečna najemnina se med trajanjem
najema oblikuje in spreminja skladno z
Odlokom o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur.list
RS, št. 23/00).

14. člen
Najemna pogodba se lahko najemniku

odpove iz razlogov, navedenih v
Stanovanjskem zakonu in najemni
pogodbi.

15. člen
Če ni izkazanih potreb po dodelitvi

službenih stanovanj, lahko strokovna
služba ob predhodnem mnenju komisije
ta stanovanja odda v najem zaradi
pridobivanja profita, za oddajo
neprofitnim upravičencem ali za oddajo
socialnim upravičencem v občini, če
občina zagotovi plačilo razlike v
najemnini, v skladu z Odlokom o
metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih (Ur. list RS, št. 23/
00).

16. člen
Župan/ja ima ob predhodnem mnenju

strokovne službe pravico v izjemnih
primerih dodeliti službeno stanovanje v
najem brez razpisa oz. mimo navedenih
pravil in kriterijev iz 6. in 8. člena tega
odloka; vendar le v primeru, če je
upravičenec življenjsko ogrožen.

Glede urejanja najemnega razmerja se
smiselno uporabljajo določila 11. in 12.
člena tega pravilnika.

III.STANOVANJA V OBJEKTIH
JAVNIH ZAVODOV

17. člen
V kolikor je službeno stanovanje v

objektu javnega zavoda, postopek razpisa
za dodelitev stanovanja izvede javni zavod
po svojih organih. Pri tem upošteva
določbe tega odloka.

18. člen
Odločbo o dodelitvi stanovanja v najem

sprejme pristojni organ zavoda, ki o tem
obvesti strokovno službo ustanovitelja-
lastnika.

19. člen
Najemno pogodbo o oddaji službenega

stanovanja v najem sklenejo Občina
Domžale kot ustanovitelj - lastnik, javni
zavod kot delodajalec ter upravičenec kot
najemnik stanovanja.

Za najemno razmerje  se smiselno
uporabljajo določbe tega odloka.

20. člen
V kolikor javni zavod, v katerega objektu

je službeno stanovanje, nima potreb po
dodelitvi stanovanj, o tem obvesti
strokovno službo ustanovitelja, ki odda
stanovanje po določilih tega odloka.

IV. KONČNE DOLOČBE

21. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem

odlokom, se smiselno uporabljajo določbe
Stanovanjskega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov.

22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha
veljati Pravilnik o dodeljevanju kadrovsko-
službenih stanovanj (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 8/97).

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-27/01
Datum: 06.06.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM,l.r.

Na podlagi Zakona o trgovini (Ur. list RS,
štev. 18/93 in 36/00), Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, štev. 72/93, 57/
94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/
00 ter odločb Ustavnega sodišča RS) in 20.
člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale v
nadaljevanju 26. seje dne 06.06.2001
sprejel

O D L O K

O SPREMEMBI ODLOKA O
DOLOČITVI DEŽURSTEV

PRODAJALN IN POGOJEV ZA
PRODAJO BLAGA ZUNAJ

PRODAJALN V OBČINI
DOMŽALE

1. člen
V Odloku o določitvi dežurstev

prodajaln in pogojev za prodajo blaga
zunaj prodajaln v občini Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, št. 5/00) se
spremeni naziv odloka, in po novem glasi:
“Odlok o določitvi pogojev za prodajo
blaga zunaj prodajaln v občini Domžale”.

2. člen
V 1. členu odloka se črta besedilo:

“merila za določitev dežurstev prodajaln
in”.

3. člen
Črta se drugi odstavek 1. člena odloka.

4. člen
Črta se II. poglavje odloka “Merila za

določitev dežurstva prodajaln”.
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5. člen
Črtata se prva in druga alinea prvega

odstavka 11. člena odloka.

6. člen

Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-29/01
Datum:   06.06.2001

Ž U P A N J A
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM,l.r.

Na podlagi 20.  člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale v nadaljevanju 26. seje
dne 06.06.2001 sprejel

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH PRAVILNIKA
O UGODNEM KREDITIRANJU

LIKVIDNOSTNIH TEŽAV
ZASEBNIKOV IN MALIH

PODJETNIKOV

1. člen
V Pravilniku o ugodnem kreditiranju

likvidnostnih težav zasebnikov in malih
podjetnikov (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 7/99, 10/99, 5/00) se v 3. členu v točki
(b) pred vejico doda naslednje besedilo:

“ in  končnih izdelkov oziroma
proizvodov ”.

2. člen
Doda se nov, tretji odstavek v 8. členu

pravilnika, ki glasi:
“V kolikor je bil prosilcu že odobren

kredit v najvišjem določenem znesku iz 7.
člena in prvega ter drugega odstavka tega
člena, lahko ponovno zaprosi za kredit  le
v primeru, če je odobreni kredit že v celoti
odplačal in če je od zadnje odobritve
minilo najmanj 9 mesecev.”

3. člen
Doda se nov, tretji odstavek v 10. členu,

ki glasi:
“V primeru, da je bil prosilcu predhodno

že odobren kredit v skupnem znesku,
določenem v 7. členu oz. v prvem in
drugem odstavku 8. člena, mora prosilec

vlogi poleg dokumentacije iz prvega in
drugega odstavka tega člena priložiti še
potrdilo banke o tem, da je odobreni kredit
v celoti odplačal.”

Dosedanji tretji in četrti odstavek tako
postaneta četrti in peti.

4. člen
Prvi odstavek 14. člena pravilnika se

spremeni in po novem glasi:
“Vloge za dodelitev kredita obravnava

posebna strokovna komisija pri
pristojnemu občinskemu oddelku. Le-ta
potrdi popolnost vloge in pristojemu
oddelku predlaga višino odobrenega
kredita. Komisija ob pregledu vloge
prosilca na podlagi priložene
dokumentacije preveri njegovo kreditno
sposobnost. V kolikor komisija meni, da
je prosilec kreditno nesposoben,
pristojnemu oddelku predlaga, da se
prosilcu kredita ne odobri.”

5. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave

v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-30/01
Datum:   06.06.2001

Ž U P A N J A
Cveta ZALOKAR ORAŽEM,l.r.

Na podlagi 20.  člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na 26. seji dne 30.05.2001
sprejel

S K L E P

O SPREJEMU STRATEGIJE
RAZVOJA OBČINE  DOMŽALE –

prva obravnava

1. Občinski svet Občine Domžale
sprejema Strategijo razvoja občine
Domžale v prvi obravnavi in ugotavlja
njeno primernost za nadaljnjo
obravnavo.

2. Občinski svet posreduje Strategijo
razvoja Občine Domžale v 45-dnevno
javno obravnavo, ki poteka od 31. maja
do 15. julija 2001.

3. Osnutek strategije je od 10. junija 2001
na vpogled v prostorih Urada županje
ter na sedežih krajevnih skupnosti.

4. O javni obravnavi se javnost obvesti
preko glasila Slamnik.

5. V času javne obravnave se organizirajo
naslednje javne razprave:

• javna razprava s predstavniki večjih
gospodarskih družb,

• javna razprava s predstavniki manjših
gospodarskih družb in samostojnimi
podjetniki,

• javna razprava s predstavniki
krajevnih skupnosti,

• javna razprava s predstavniki javnih
podjetij in javnih zavodov, katerih
ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina
Domžale,



179178

• splošna javna razprava za občane, ki
jih organizirajo krajevne skupnosti.

6. Občani v času javne obravnave lahko
pošljejo svoje predloge v pisni obliki na
naslov Občina Domžale, Urad
županje, Ljubljanska cesta 69, 1230
Domžale, s pripisom “za strategijo
razvoja”.

7. Osnutek Strategije občine Domžale se
v poljudni obliki prestavi v glasilu
“Slamnik”.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-22/01
Datum:     30.05.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, štev.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89  in Uradni list
RS, štev. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 20.  člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na 26. seji dne 30.05.2001
sprejel

S K L E P

O SPREJEMU OSNUTKA
ODLOKA O UREDITVENEM

NAČRTU OBMOČJA D 21
ŠPORTNI PARK - SEVERNI DEL

– prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale
sprejema predloženi osnutek
ureditvenega načrta območja D 21 Športni
park (variantno: križišče ali krožišče) v
prvi obravnavi in ga posreduje v 30
dnevno javno razgrnitev in javno
obravnavo. Javna razgrnitev bo v
prostorih Občine Domžale, Oddelek za
prostor in varstvo okolja, Savska 2 in
Krajevni skupnosti Slavka Šlandra in
Simona Jenka, Slamnikarska 14, Domžale.
Javna obravnava bo v prostorih Občine
Domžale v času javne razgrnitve, vodil jo
bo pristojni oddelek občinske uprave. V
času javne razgrnitve bo možno predloge
in pripombe v zvezi z osnutkom
prostorskega izvedbenega načrta vpisati
v knjigo pripomb, ki bo v tajništvu
Oddelka za prostor in varstvo okolja,
Savska 2 II. nadstropje ali jih posredovati
pisno na naslov Občine Domžale, Oddelek
za prostor in varstvo okolja, Ljubljanska
69, 1230 Domžale.

Obvestilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi se na krajevno običajni način
posreduje javnosti.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-24/01
Datum:     30.05.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, štev.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list
RS, štev. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 20.  člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale v nadaljevanju  26. seje
dne 06.06.2001 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU OSNUTKA
ODLOKA O ZAZIDALNEM

NAČRTU OBMOČJA
D 12 HELIOS – prva obravnava

1. Občinski svet Občine Domžale
podaljšuje   javno razgrnitev in javno
obravnavo na 45 dni. Javna razgrnitev
se prične 11. junija 2001 in traja do 25.
julija 2001.

2. Občinska uprava naj v nadaljnjem
postopku obravnave ZN D 12 Helios
preveri obseg in namene predlagane
izrabe prostora, pripravi naj se
natančno določitev namembnosti
posameznih objektov, ugotovi
vključenost ter vrste infrastrukture, ki
povečuje kvaliteto bivanja in
arhitekturni izgled predvidene
pozidave, s pripravljalcem prostorsko-
izvedbenega načrta in investitorjem
naj opredeli tudi površine, ki bodo
namenjene izvajanjem programa ali
programov družbene dejavnosti
(otroško varstvo, osnovnošolski
prostor, prostori za mlade in starejše
občane), kakor tudi otroška in druga
igrišča ter parkovne površine znotraj
kompleksa. Prav tako je nujno preveriti
tudi obseg rabe prostora za poslovne
namene ob Ljubljanski cesti in cesti G-
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10. Za ureditev kompleksa naj
investitor pripravi več izvedbenih vari-
ant.

3. Občinska uprava naj do obravnave
pripomb, zbranih v času javne
razgrnitve osnutka ZN D 12 Helios,
pripravi natančno analizo obsega in
dinamike potreb prostorov za izvajanje
otroškega varstva ter osnovnega
šolstva, ki so neposredna posledica
novega prebivalstva, predvidenega v
ureditvenem območju D 12 Helios in
določi s tem povezane obveznosti
investitorja.

4. Občinska uprava naj do obravnave
odgovorov na pripombe, zbrane v času
javne razgrnitve, preveri in optimizira
načrtovano prometno infrastrukturo,
kjer je posebno pozornost potrebno
posvetiti morebitni navezavi območja
D 12 Helios na glavno cesto G-10,
načinu izvedbe križišč z Ljubljansko
cesto (proučitev izvedbe podhoda),
upoštevanju bodoče rekonstrukcije t.i.
“deteljice” na severnem vstopu v
mesto ter količini in razmestitvi
parkirnih površin, namenjenih
uporabnikom območja D 12 Helios.

5. Občinska uprava naj do končne
obravnave ter sprejemanja ZN D 12
Helios, pripravi predlog programa
komunalnega opremljanja za območje,
opredeljeno z omenjenim prostorsko-
izvedbenim aktom. Občinski svet bo o
končnem predlogu obeh gradiv – ZN
D 12 Helios in programa komunalnega
opremljanja – odločal sočasno.

6. Do obravnave odgovorov na pripombe,
zbrane v času javne razgrnitve osnutka
ZN D 12 Helios, naj občinska uprava –
skupaj z bodočim investitorjem in

pripravljalcem gradiva – preveri
oblikovanje pogojev in izpolnitev
pretočnih sposobnosti prestavljenega
vodotoka ter sinhroniziranost vodnih
elementov s celostno zasnovo
predvidene pozidave območja D 12
Helios.

7. Občinski svet sprejema predloženi
osnutek Zazidalnega načrta območja
D 12 Helios v prvi obravnavi in ga
posreduje v 45 dnevno javno
razgrnitev in javno obravnavo. Javna
razgrnitev bo v prostorih Občine
Domžale, Oddelek za prostor in
varstvo okolja, Savska 2 in Krajevne
skupnosti Slavka Šlandra,
Slamnikarska 14, Domžale. Javna
obravnava bo v prostorih Občine
Domžale v času javne razgrnitve, vodil
jo bo pristojni oddelek občinske
uprave. V času javne razgrnitve bo
možno predloge in pripombe v zvezi z
osnutkom prostorskega izvedbenega
načrta vpisati v knjigo pripomb, ki bo
v tajništvu Oddelka za prostor in
varstvo okolja, Savska 2, II. nadstropje
ali jih posredovati pisno na naslov
Občina Domžale, Oddelek za prostor
in varstvo okolja, Ljubljanska 69, 1230
Domžale.

Obvestilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi se na krajevno običajni način
posreduje javnosti.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-25/01
Datum:     06.06.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM,l.r.

Na podlagi 20.  člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na 26. seji dne 30.05.2001
sprejel

S K L E P

O SPREJEMU INFORMACIJE O
POSLOVANJU JAVNIH
ZAVODOV V LETU 2000

Občinski svet Občine Domžale
sprejema Poročilo o poslovanju Osnovne
šole Venclja Perka, Osnovne šole Roje,
Osnovne šole Rodica, Osnovne šole
Preserje, Osnovne šole Dob, Osnovne šole
Domžale, Glasbene šole Domžale, Vrtca
Domžale, Vrtca Urša, Knjižnice Domžale,
Zdravstvenega doma Domžale in  Centra
za mlade Domžale v letu 2000.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01303-30/01
Datum:     30.05.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 20.  člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na 26. seji dne 30.05.2001
sprejel

S K L E P

O IZDAJI SOGLASJA K
POSLOVNEMU POROČILU ZA
LETO 2000 TER PROGRAMU
RAZVOJA DEJAVNOSTI IN
FINANČNEMU NAČRTU ZA
LETO 2001 KULTURNEGA
DOMA FRANCA BERNIKA

DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale daje
soglasje k Poslovnemu poročilu za leto
2000 ter Programu razvoja dejavnosti in
finančnemu načrtu za leto 2001
Kulturnega doma Franca Bernika
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-32/01
Datum:     30.05.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 20.  člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na 26. seji dne 30.05.2001
sprejel

S K L E P

O SEZNANITVI Z NASILJEM IN
IZGONOM DRUŽINE ŠOŠTARIČ

IZ NJIHOVEGA LASTNEGA
STANOVANJA

1. Občinski svet Občine Domžale
zahteva od Ministrstva za notranje
zadeve in od Vlade Republike
Slovenije, da obravnavata “zadevo
Šoštarič” in odgovorita na naslednja
vprašanja:

a) ali so bili v tem primeru v celoti
uporabljeni – glede na razmere – vsi z
Ustavo in zakoni določeni ukrepi za
zavarovanje ustavno zajamčene
pravice do varnosti državljanov in
nedotakljivosti njihovega premoženja?

b) Kakšno državljanstvo ima g. Izet
Adilovič, stan. Kersnikova 2, Domžale
in če je tujec, na kakšen način ima
urejeno bivanje v Republiki Sloveniji?

c) Ali ima g. Izet Adilovič izdano
dovoljenje za nošenje in posest orožja
in ali poseduje orožje?

2. Občinski svet Občine Domžale
predlaga Okrajnemu sodišču v
Domžalah izredno pospešitev
kazenskega postopka v “zadevi
Šoštarič” na podlagi obtožnih
predlogov pristojnega Državnega
tožilstva.

3. Občinski svet Občine Domžale

pričakuje odgovore od Ministrstva za
notranje zadeve in Vlade Republike
Slovenije ter Okrajnega sodišča v
Domžalah do 30.06.2001.

4. Občinski svet Občine Domžale bo po
pridobitvi odgovorov omenjenih
državnih organov in na podlagi
predloga občinske uprave odločal, ali
bo ponovno obravnaval “zadevo
Šoštarič”, pri čemer bo na podlagi
dodatnih mnenj pravnih strokovnjakov
odločil tudi o morebitni vložitvi
ustavne pritožbe na Ustavno sodišče
Republike Slovenije, zaradi
prepočasnega in neučinkovitega
ukrepanja pristojnih državnih organov.

5. Občinski svet Občine Domžale
predlaga, da občinsko glasilo
“Slamnik” nameni 2. točki 26. seje
Občinskega sveta Občine Domžale
“Seznanitev s primerom ustrahovanja,
nasilja in izgona družine Šoštarič iz
njihovega lastnega stanovanja”
posebno pozornost v okviru poročila s
26. seje občinskega sveta.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:   01303-29/01
Datum:     30.05.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 11. člena Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Mestne
lekarne (Ur. vestnik Občine Domžale, štev.
5/98) in 20.  člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na 26. seji dne 30.05.2001
sprejel

S K L E P

O IZDAJI SOGLASJA K
IMENOVANJU DIREKTORICE
JAVNEGA ZAVODA MESTNE

LEKARNE

Občinski svet Občine Domžale soglaša
z imenovanjem ga. Tanje LAJOVIC,
mag.farm. za direktorico Javnega zavoda
Mestne lekarne.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    06500-5/01
Datum:     30.05.2001

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 4. lena Statuta Krajevne
skupnosti Rova (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 3/97) je Svet Krajevne
skupnosti na svoji 16. seji dne 11.05.2001
sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P

Krajevna skupnost Rova praznuje svoj
praznik 25. junija.

KRAJEVNA SKUPNOST ROVA
Svet krajevne skupnosti

Številka :    14-2001
Datum :       11.05.2001

PREDSEDNIK SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Milan ŠINKOVEC, l.r.


