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Leto XVIII

USTAVNO SODIŠČE
997.

Odločba o ugotovitvi, da je bil tretji odstavek
37.b člena Zakona o lokalni samoupravi v
neskladju z Ustavo, in o razveljavitvi sodbe
Vrhovnega sodišča, sodbe Upravnega sodišča
ter sklepa Občinskega sveta Občine Tržič

Številka: Up-2925/07-15
U-I-21/07-18
Datum: 6. 3. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
v postopku odločanja o ustavni pritožbi mag. Dragomirja
Ficka, Križe, na seji 6. marca 2008

o d l o č i l o:
1. Tretji odstavek 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/2000, 51/02, 72/05 in 100/05 – ur. p. b.) je
bil v delu, v katerem je določal nezdružljivost funkcije občinskega svetnika z opravljanjem del vodje notranje organizacijske enote, od uveljavitve Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02 in nasl.) dalje v neskladju z Ustavo.
2. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 507/2007 z dne
9. 8. 2007 in sodba Upravnega sodišča št. U 782/2007 z dne
21. 6. 2007 se razveljavita.
3. Sklep Občinskega sveta Občine Tržič št. 032-04/06-25
z dne 25. 4. 2007 se razveljavi.
4. Občinskemu svetniku, na katerega je prešel mandat
po razrešitvi ustavnega pritožnika, preneha mandat z vročitvijo odločbe Ustavnega sodišča Občinskemu svetu Občine
Tržič. S tem dnem ustavni pritožnik nadaljuje z mandatom
občinskega svetnika.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo Upravnega sodišča in s sklepom Občinskega sveta. Vrhovno sodišče je zavrnilo njegovo
pritožbo zoper sodbo Upravnega sodišča o zavrnitvi njegove
tožbe zoper sklep Občinskega sveta Občine Tržič, s katerim
je bil razrešen s funkcije občinskega svetnika. Vrhovnemu

sodišču očita, da je odločilo na podlagi neveljavnega zakona,
kar utemeljuje z navedbami, da je bila z uveljavitvijo Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list, št. 60/07 – v nadaljevanju ZLS-N) nezdružljivost funkcije občinskega svetnika z opravljanjem del vodje
notranje organizacijske enote v upravni enoti razveljavljena.
Meni, da se z izpodbijano odločitvijo posega v voljo volivcev,
ki so ga izvolili za občinskega svetnika. Uveljavlja kršitev
pravic iz 2., 14., 22. in 44. člena Ustave, smiselno pa tudi
43. člena Ustave.
2. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-2925/07
z dne 15. 1. 2008 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. Na
podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju
ZUstS) je Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo Občini
Tržič kot stranki z nasprotnim interesom v upravnem sporu,
na podlagi 22. člena Ustave pa Edvardu Polajnarju, ki mu
je bil po razrešitvi ustavnega pritožnika s funkcije člana
občinskega sveta kot naslednjemu na listi podeljen mandat
občinskega svetnika.
3. Na ustavno pritožbo je odgovorila Občina Tržič.
V odgovoru zavrača očitke pritožnika o zatrjevanih kršitvah
ustavnih pravic. Meni, da sta sodni odločbi pravilni in utemeljeni na zakonu. Do kršitve 43. člena Ustave po njenem
mnenju ni moglo priti, ker je mandat občinskega svetnika
prešel na naslednjega kandidata z liste, na kateri je kandidiral pritožnik. Zatrjuje tudi, da ni moglo priti do kršitve
44. člena Ustave, ker pritožniku nihče ne preprečuje nadaljnjega opravljanja dela načelnika notranje organizacijske
enote na Upravni enoti Tržič. Zatrjuje, da obstajajo prepričljivi razlogi za izpodbijano nezdružljivost funkcij, ker bi sicer
pritožnik sam nadziral svoje delo.
4. Pritožnik vlaga tudi pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (v
nadaljevanju ZLS). Vlogo je sicer naslovil kot zahtevo, ker
ne spada med predlagatelje iz 23.a člena ZUstS, pa jo je
Ustavno sodišče obravnavalo kot pobudo. Pri tem je glede
na vsebino pobude štelo, da izpodbija 37.b člen ZLS le v
delu, v katerem je bila določena nezdružljivosti funkcije člana
občinskega sveta z opravljanjem del vodje notranje organizacijske enote. V pobudi navaja, da je bil na lokalnih volitvah
leta 2006 izvoljen za neprofesionalnega občinskega svetnika
občine Tržič, zaradi nezdružljivosti funkcije občinskega svetnika z opravljanjem del vodje notranje organizacijske enote,
določene z izpodbijano določbo, pa mu je Občinski svet
Občine Tržič izdal sklep o predčasnem prenehanju funkcije
občinskega svetnika. Meni, da po uveljavitvi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02 in nasl. – v nadaljevanju
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ZDU-1), ki je odpravil nadzorno funkcijo upravnih enot nad
delom lokalnih skupnosti, takšna omejitev ni več logična in
smiselna. Izpodbijani ureditvi očita neskladje s pravico do
sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena Ustave,
smiselno pa tudi neskladje s pravico do volilne pravice iz
43. člena Ustave. Zatrjuje tudi neskladje izpodbijane ureditve s 44. členom ZDU-1 ter 100. členom ZJU.
5. Vlada v svojem mnenju o pobudi pojasnjuje, da je bil
s 14. členom ZLS-N 37.b člen ZLS v delu, v katerem je določal nezdružljivost opravljanja del vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti s funkcijo člana občinskega sveta,
spremenjen, tako da Zakon te nezdružljivosti ne določa več.
Sprememba naj bi bila predlagana na podlagi ugotovitve, da
je ob upoštevanju ureditve v ZDU-1 in dejanskih nalog vodij
notranjih organizacijskih enot tako določena nezdružljivost
nesorazmerna. Navaja, da vodje notranjih organizacijskih
enot po novi ureditvi ne opravljajo nadzornih nalog, temveč vodijo, organizirajo in usklajujejo delo v oddelku. Za
primere, ko bi vodje notranjih organizacijskih enot morebiti
imeli takšna pooblastila, pa naj bi bilo mogoče uporabiti 37.b
člen ZLS, ki določa, da funkcija člana občinskega sveta ni
združljiva z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom
nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.
6. Odgovor Državnega zbora na pobudo je po vsebini
enak mnenju Vlade.
B. – I.
7. Izpodbijani sodbi Vrhovnega in Upravnega sodišča
ter sklep Občinskega sveta o razrešitvi pritožnika s funkcije
občinskega svetnika temeljijo na 37.b členu ZLS o nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta z opravljanem del
vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti. Pritožnik
vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
te zakonske določbe. Glede na to je moralo Ustavno sodišče
v nadaljevanju najprej odločiti o pobudi.
8. Izpodbijana zakonska določba se je glasila: "Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo
načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske
enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v državni upravi
na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila
v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine."
9. Med postopkom pred Ustavnim sodiščem je tretji
odstavek 37.b člena ZLS v izpodbijanem delu prenehal
veljati. Skladno s prvim odstavkom 14. člena ZLS-N se je
v tretjem odstavku 37.b člena ZLS črtalo besedilo "in vodje notranje organizacijske enote". O ustavnosti zakona, ki
med postopkom pred Ustavnim sodiščem v izpodbijanem
delu preneha veljati, odloča Ustavno sodišče izjemoma, če
niso bile odpravljene posledice neustavnosti in nezakonitosti
(drugi odstavek 47. člena ZUstS). Pravovarstveno potrebo
v tej zadevi izkazuje pritožnik z ustavno pritožbo, ki jo je po
predhodnem izčrpanju razpoložljivih pravnih sredstev vložil
zoper sodbo Vrhovnega sodišča, utemeljeno na izpodbijani
zakonski določbi.
10. Na drugačen zaključek glede obstoja pravovarstvene potrebe tudi ne more vplivati okoliščina, da je bil mandat
občinskega svetnika že podeljen naslednjemu kandidatu z
liste, na kateri je kandidiral pritožnik (glej zapisnik 9. redne
seje Občinskega sveta Občine Tržič z dne 10. 10. 2007,
objavljen na spletni strani Občine Tržič). Kljub temu, da bi
morebitna ugoditev ustavni pritožbi v tej zadevi vplivala tudi
na položaj tretje osebe, ki je bila imenovana na funkcijo
občinskega svetnika po razrešitvi pritožnika, namreč ne gre
za primer, ko bi bilo treba zaradi varstva interesov te osebe
šteti, da pritožnik ne more biti več ponovno imenovan na
funkcijo, s katere je bil razrešen, kar bi upoštevaje ustaljeno
ustavnosodno presojo vplivalo na njegov pravni interes za
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ustavno pritožbo in posledično tudi na obstoj pravovarstvene potrebe za presojo izpodbijane zakonske določbe v tej
zadevi. Po tretjem odstavku 37.a člena Zakona o lokalni
samoupravi se lahko namreč postopki za nadomestitev člana občinskega svetnika, ki mu predčasno preneha mandat,
začnejo šele po pravnomočni odločitvi sodišča, skladno z
ustaljeno ustavnosodno presojo pa se nastop pravnomočnosti varuje tudi z vložitvijo ustavne pritožbe. Glede na to se je
občinski svetnik, na katerega je prešel mandat po razrešitvi
pritožnika in ki je sprejel to funkcijo še pred odločitvijo o
pritožnikovi ustavni pritožbi zoper odločitve o razrešitvi s
funkcije občinskega svetnika, moral zavedati, da bo lahko ta
odločitev vplivala tudi na njegov položaj. Poleg tega je začel
opravljati funkcijo na podlagi prvega odstavka 30. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl.
– ZLV), ne da bi bile zato potrebne nadomestne volitve.
Zato je Ustavno sodišče pritožniku priznalo pravni interes
za ustavno pritožbo in posledično pravovarstveno potrebo
za pobudo.
11. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili
izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS, je
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B. – II.
12. Navedbe pritožnika, da po uveljavitvi ZDU-1 ni več
razlogov za določitev nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta z opravljanjem del vodje notranje organizacijske
enote v upravni enoti, so bistvene z vidika 43. člena Ustave.
V področje navedene pravice sodi namreč tudi pasivna volilna pravica za volitve članov predstavniških teles lokalne samouprave, nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z
določenimi drugimi funkcijami pa pomeni omejitev te pravice.
Glede na to je izpodbijana ureditev posegla v pritožnikovo
pasivno volilno pravico (pravico biti voljen), varovano z drugim odstavkom 43. člena Ustave.
13. Poseg v človekove pravice je ustavno dopusten, če
temelji na ustavno dopustnem, stvarno upravičenem cilju (tretji
odstavek 15. člena Ustave), in je v skladu s splošnim načelom
sorazmernosti kot enim izmed načel pravne države (2. člen
Ustave). Oceno skladnosti izpodbijane ureditve s splošnim
načelom sorazmernosti opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i.
strogega testa sorazmernosti, ki obsega presojo treh vidikov
posega, to je presojo nujnosti, primernosti in sorazmernosti posega v ožjem smislu, če pred tem ugotovi, da omejitev temelji
na ustavno dopustnem cilju (t. i. test legitimnosti).
14. Nezdružljivost opravljanja funkcije člana občinskega
sveta z opravljanjem del vodje notranje organizacijske enote
v upravni enoti je v času veljavnosti Zakona o upravi (Uradni
list RS, št. 67/94 in nasl. – v nadaljevanju ZUpr) temeljila
na okoliščini, da so skladno z drugim odstavkom 34. člena
tega zakona upravne enote opravljale tudi določene naloge
v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo dela organov lokalnih
skupnosti oziroma v zvezi z nadzorom nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela v zadevah iz državne pristojnosti, ki so bile prenesene na lokalno skupnost. Upoštevaje
omenjeno nadzorno vlogo upravnih enot nad delom lokalnih
skupnosti je izpodbijana določba preprečevala možnost morebitnih zlorab funkcije in kot takšna zasledovala ustavno
dopusten cilj. Z uveljavitvijo ZDU-1 v mesecu juniju 2002
je bila nadzorna funkcija upravnih enot nad delom organov
lokalnih skupnosti ukinjena. S tem je zakonska določba, ki
 Tretji odstavek 37.a člena ZLS določa: "Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali
imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev
tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe
zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena,
oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča."
 Skladno z ZDU-1 opravljajo nadzor nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov lokalnih skupnosti posamezna ministrstva (glej 64., 66. in 67. člen).
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je vnaprej in za vse primere določala nezdružljivost opravljanja funkcije člana občinskega sveta z opravljanjem del vodje
notranje organizacijske enote v upravni enoti, očitno izgubila
svoj smisel. Navedeno izhaja iz zakonodajnega gradiva ob
sprejemanju ZLS-N o črtanju sporne nezdružljivosti, kjer se
navaja, da je z uveljavitvijo ZDU-1 potreba po sporni nezdružljivosti odpadla (Poročevalec Državnega zbora, št. 27/07).
Glede na navedeno izpodbijana ureditev, ki je pomenila
poseg v pravico iz drugega odstavka 43. člena Ustave, od
uveljavitve ZDU-1 dalje ni več služila ustavno dopustnemu
cilju. Zakonodajalec se je na spremembo pristojnosti upravnih enot v zvezi z nadzorom nad delom organov lokalnih
skupnosti sicer odzval, vendar šele z ZLS-N iz leta 2007.
V obdobju od uveljavitve ZDU-1 junija 2002 do uveljavitve
ZSL-N julija 2007 pa je bila v veljavi ureditev, ki je, ne da
bi zasledovala kakšen ustavno dopusten cilj, omejevala
pasivno volilno pravico vodij notranjih organizacijskih enot
v upravnih enotah, ki so bili po volilnih rezultatih izvoljeni v
funkcijo občinskega svetnika.
15. Glede na navedeno je Ustavno sodišče ugotovilo,
da je bil tretji odstavek 37.b člena ZLS v delu, v katerem
je določal nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta
z opravljanjem del vodje notranje organizacijske enote v
upravni enoti, od uveljavitve ZDU-1 dalje v neskladju z
Ustavo (1. točka izreka). Ker je pobudi ugodilo že iz tega
razloga, se z drugimi očitki o neustavnosti izpodbijane določbe ni ukvarjalo.
B. – III.
16. Izpodbijane odločitve temeljijo na zakonski določbi,
za katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da je bila v neskladju z drugim odstavkom 43. člena Ustave. Kot takšne tudi
same pomenijo nedopustno omejitev pritožnikove pravice,
varovane s to določbo Ustave. V zvezi s tem je neutemeljen
tudi ugovor Občine Tržič, da do kršitve drugega odstavka
43. člena Ustave ni moglo priti, ker je mandat občinskega
svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste, na kateri je
kandidiral pritožnik. Kot izhaja iz prejšnjih točk obrazložitve,
je namreč Ustavno sodišče v tej zadevi ugotovilo, da je bila
izpodbijana določba v neskladju z drugim odstavkom 43. člena Ustave zato, ker je brez utemeljenih razlogov omejevala
pasivno volilno pravico vodij notranjih organizacijskih enot
v upravnih enotah, ki so bili po volilnih rezultatih izvoljeni v
funkcijo občinskega svetnika.
17. Glede na navedeno je Ustavno sodišče izpodbijani
sodbi razveljavilo (2. točka izreka). Razveljavilo je tudi sklep
Občinskega sveta o razrešitvi pritožnika s funkcije občinskega svetnika (3. točka izreka). Hkrati z razveljavitvijo sklepa
Občinskega sveta Občine Tržič o razrešitvi pritožnika s
funkcije občinskega svetnika je Ustavno sodišče zaradi dokončne ureditve pritožnikovega položaja po ugoditvi njegovi
pobudi in ustavni pritožbi določilo tudi način izvršitve svoje
odločbe. Odločilo je, da občinskemu svetniku, na katerega
je prešel mandat po razrešitvi pritožnika, preneha mandat
z vročitvijo odločbe Ustavnega sodišča Občinskemu svetu
Občine Tržič, s tem dnem pa pritožnik nadaljuje z mandatom
občinskega svetnika (4. točka izreka).
C.
18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 47. člena, prvega odstavka 59. člena in
drugega odstavka 40. člena v zvezi z 49. členom ZUstS v
sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, mag. Marta Klampfer, mag.
Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril
Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
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Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembi
in določitvi novih območij naselij Koper
– Capodistria, Bertoki – Bertocchi in Ankaran
– Ancarano

Številka: U-I-66/06-15
Datum: 6. 3. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Oliverja Morgana, Ankaran,
na seji 6. marca 2008

o d l o č i l o:
Odlok o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper – Capodistria, Bertoki – Bertocchi in Ankaran – Ancarano
(Uradni list RS, št. 113/05) se razveljavi.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnik, prebivalec območja, kjer naj bi se uveljavila nova razmejitev naselij in s tem, po njegovem mnenju, tudi
nove meje krajevnih skupnosti, izpodbija Odlok o spremembi
in določitvi novih območij naselij Koper – Capodistria, Bertoki
– Bertocchi in Ankaran – Ancarano (v nadaljevanju Odlok), ki
ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Koper (v nadaljevanju MOK) na seji 15. 12. 2005 in je pričel veljati 17. 12. 2006.
Navaja, da Odlok ni v skladu z 2. in s 44. členom Ustave
(načelo zaupanja v pravo, sodelovanje pri upravljanju javnih
zadev) in z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 100/05 ur. p. b. in 60/07 – v nadaljevanju ZLS), predvsem
z njegovim 18. členom. V postopku pred sprejemom Odloka
naj ne bi bile upoštevane določbe ZLS in Statuta MOK o postopku in pravnih posledicah spremembe območij krajevnih
skupnosti ter postopek po Zakonu o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80 in nasl. – v
nadaljevanju ZIENUS). Tudi postopek objave akta naj bi bil
sporen, ker naj ne bi bilo omogočeno, da se v predpisanem
roku vloži pobuda za razpis referenduma. Sporno območje
naj bi pripadlo Kopru, je pa najbližje Ankaranu, tako da bi vse
pričakovane ekološke probleme (III pomol luke Koper) reševali prebivalci, ki jih ne bi čutili, tisti prebivalci, ki jih najbolj
zadevajo, pa naj na njihovo reševanje ne bi imeli vpliva, saj
naj bi bili v izraziti manjšini. Meni tudi, da je namen izpodbijanega Odloka vplivati na območje bodoče občine Ankaran
- Hrvatini tako, da bi se ji z odvzemom tega območja zmanjšale možnosti zagotavljanja zadostnih sredstev za izvajanje
zakonskih nalog iz lastnih sredstev. Predlaga, naj Ustavno
sodišče ugotovi, da izpodbijani odlok ni v skladu z Ustavo in
zakonom, ter do dokončne odločitve začasno zadrži izvajanje
izpodbijanega Odloka.
2. MOK je v odgovoru navedla, da v konkretnem primeru ni šlo za spremembo območij krajevnih skupnosti po ZLS,
ampak za spremembo območij naselij po ZIENUS. Predlog
izpodbijanega Odloka naj bi bil pred obravnavo v Mestnem
svetu poslan v mnenje Krajevni skupnosti Bertoki, Ankaran
in Koper - Center ter Samoupravni skupnosti italijanske
narodnosti Koper, ki naj bi mnenje tudi podale. Sprememba
območij naselij naj bi bila posledica gospodarskega razvoja, saj naj bi mesto tvorile tudi površine za gospodarske in
druge dejavnosti. Območje dela naselja Ankaran, ki naj bi se
priključilo naselju Koper, naj bi postalo s postopnim odkupom
zemljišč in selitvijo še zadnjih prebivalcev s teh območij strnjeno območje za industrijsko-obrtne in prometne namene.
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Občanom naj bi bilo, ne glede na spremenjene meje naselij,
omogočeno nemoteno uveljavljati pravico do sodelovanja v
javnih zadevah, saj izpodbijani Odlok vanjo ne posega. Referendumsko območje za izjavljanje o morebitni novi občini
Ankaran - Hrvatini naj na konkretni postopek ne bi imelo
vpliva. Navaja, da pri sprejemu izpodbijanega Odloka MOK
ni ravnala arbitrarno, saj naj bi bili razlogi za njegov sprejem
utemeljeni z razvojem mesta.
B. – I
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-66/06 z dne
23. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 36/06) izvrševanje izpodbijanega Odloka zadržalo.
4. Pobudo je skupaj z zgoraj navedenim pobudnikom
vložila tudi Krajevna skupnost Ankaran, ki pa je 7. 1. 2007
Ustavno sodišče obvestila, da jo umika.
5. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka izpodbijanega Odloka sprejelo. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz
četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS), je
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B. – II
6. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-120/92 z dne
19. 11. 1992 (Uradni list RS, št. 58/92 in OdlUS I, 88) zavzelo stališče, da tretji odstavek 7. člena ZIENUS ne pomeni, da
se smejo pobude in predlogi za spremembe po tem zakonu
dajati le prek zborov občanov ali organov krajevnih skupnosti in da drugi načini dajanja pobud niso dopustni. Iz te in
nadaljnjih odločitev Ustavnega sodišča (sklep št. U-I-140/92
z dne 8. 4. 1993, OdlUS II, 35; odločba št. U-I-7/93 z dne
6. 5. 1993, Uradni list RS, št. 25/93 in OdlUS II,43; sklep
št. U-I-215/98 z dne 22. 6. 2000, OdlUS IX, 177) jasno izhaja tudi stališče, da morajo imeti občani po smiselni razlagi
te določbe možnost, da na zborih ali z drugimi oblikami
osebnega izjavljanja in prek organov krajevnih skupnosti
sodelujejo pri obravnavanju takih predlogov; če te možnosti
ni, predpis ni v skladu z zakonom. Glede na to ni sporno,
da je spremembo območja naselij v MOK Mestnemu svetu
predlagal župan. Vendar pa MOK v odgovoru navaja, da naj
bi se območje, ki bi se priključilo območju naselja Koper,
spremenilo v industrijsko-obrtne in prometne površine s postopnim odkupom zemljišč in selitvijo še zadnjih prebivalcev
s teh območij. Za spremembo območja naselja, ki ima za
cilj tako pomembne posledice za prebivalce, bi morala biti
zagotovljena njihova celovita in pravočasna seznanitev, da
bi lahko sodelovali v postopku po ZIENUS. Zato je treba presoditi, ali so prebivalci, ki jih sprememba zadeva, dejansko
imeli možnost, da o njej podajo svoje mnenje.
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7. Iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-84/00 z dne 17. 4.
2003 (Uradni list RS, št. 44/03 in OdlUS XII, 38) izhaja, da mora
občina s predvidenimi postopki po ZIENUS občane seznaniti
na primeren način. Primeroma so naštete oblike, ki omogočajo ugotovitev, da so bili krajani seznanjeni s predlogom in so
glede na to imeli možnost sodelovanja v postopku po ZIENUS,
in sicer: javna razgrnitev predloga, objava v uradnem glasilu
občine ali krajevne skupnosti, sklic zbora občanov ali kakšen
drug primeren način. Iz pobude in iz odgovora MOK izhaja, da
je župan predlog Odloka 2. 12. 2005 poslal v mnenje prizadetim krajevnim skupnostim, ki so morale mnenje poslati do
15. 12. 2005 dopoldne. Iz podatkov v spisu izhaja, da sta dve
krajevni skupnosti dopis župana prejeli 6. 12. 2007. Predlog je
bil obravnavan na zboru krajanov le v Krajevni skupnosti Bertoki, v drugih dveh krajevnih skupnostih pa sta seznanitev in
obravnava potekali v okviru svetov krajevnih skupnosti. Iz spisa
izhaja, da je Svet krajevne skupnosti Ankaran predlogu Odloka
nasprotoval, zbor krajanov Krajevne skupnosti Bertoki je izjavljanje zaradi prekratkega časa za seznanitev in obravnavo
zavrnil, Krajevna skupnost Koper - Center pa mnenja ni dala.
8. Seznanitev občanov po naravi stvari vsebuje tudi
časovno razsežnost, saj je treba za proučitev predlogov in
oblikovanje mnenja zagotoviti razumen čas. Postopek po
ZIENUS namreč, kljub neobvezujoči naravi, ne more biti le
formalnega značaja, ampak mora prizadetim prebivalcem
dejansko omogočiti sodelovanje. MOK oziroma župan je poslal predloga Odloka svetom krajevnih skupnosti, to pa še ne
zagotavlja obveščenosti vseh prizadetih prebivalcev. Sveti
krajevnih skupnosti niso imeli dovolj časa, da bi gradivo
prizadetim prebivalcem posredovali sami in šele nato opravili njegovo obravnavo. Zato prizadeti prebivalci s predlogom
Odloka niso bili seznanjeni na način, ki bi omogočal, da se do
predlaganih sprememb do postavljenega roka lahko izjavijo,
kot to smiselno izhaja iz 7. člena ZIENUS. Izpodbijani Odlok je
glede na to v neskladju z Zakonom, posledično pa tudi s pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena
Ustave. Zato ga je Ustavno sodišče razveljavilo.
9. Ker je Ustavno sodišče Izpodbijani Odlok razveljavilo
že iz zgoraj navedenih razlogov, drugih očitkov ni presojalo.
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože
Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, dr. Franc Grad, mag. Marta Klampfer, mag. Marija
Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič
in dr. Mirjam Škrk. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
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OBČINE
AJDOVŠČINA
999.

Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne
dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini
Ajdovščina

Na podlagi 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS,
št. 34/84, 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 13/93, 66/93,
110/02, 2/04), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), tretjega odstavka 36. člena Zakona
o javno - zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4,
17/08), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 5/96, 19/97) in na podlagi
33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99,
Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na seji dne 6. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti
ter o urejanju pokopališč v Občini Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) določa način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti na območju
Občine Ajdovščina, kot obvezne gospodarske javne službe,
organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja gospodarske
javne službe, predmet izvajanja, obveznosti izvajalca, pravice
in obveznosti uporabnikov, financiranje, pokopališki red, urejanje pokopališč, pogrebno svečanost, oddajanje prostorov za
grobove v najem, podelitev koncesije in prenehanje koncesijskega razmerja, nadzor nad izvajanjem ter kazenske, prehodne
in končne določbe.
Javna služba se izvaja skladno s predpisi, na krajevno
običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih.
2. člen
Na območju Občine Ajdovščina so pokopališča v navedenih naseljih, katerim pripadajo naslednja območja:
1.
2.
3.
4.
5.

Ajdovščina:
Batuje:
Brje:
Budanje:
Col:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Črniče:
Dobravlje:
Gaberje:
Gojače:
Kamnje:
Lokavec:
Malovše:
Otlica:

Ajdovščina, Grivče, Kožmani, Žapuže
Batuje
Brje
Budanje, Dolga Poljana
Col, Gozd, Križna Gora, Malo Polje,
Žagolič
Črniče, Ravne
Dobravlje
Gaberje
Gojače
Kamnje, Potoče, del Vrtovina (Gerželji)
Lokavec
Malovše
Otlica, Kovk, Predmeja

14. Planina:

Planina, Tevče, Dolenje

15. Podkraj:
16. Selo:

Podkraj, Bela Višnje, Vodice
Selo

17. Skrilje:
18. Stomaž:

Skrilje
Stomaž

19. Šmarje:
20. Ustje:

Šmarje, Vrtovče, Zavino
Ustje

21. Velike
Žablje:
22. Vipavski
Križ:
23. Vrtovin:

Velike Žablje
Vipavski Križ, Plače, Male Žablje, Cesta
Vrtovin.

3. člen
Pokopališča na območju Občine Ajdovščina so namenjena predvsem pokopavanju umrlih, ki so prebivali na območju,
ki gravitira na posamezno pokopališče v občini, ter umrlih, ki so
bili rojeni na tem območju in želijo biti tu pokopani.
4. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč (v nadaljevanju: javna služba) opravljajo na pokopališčih
iz 2. člena tega odloka krajevne skupnosti (v nadaljevanju:
izvajalec). Krajevne skupnosti izvajajo javno službo vsaka na
svojem območju, na naslednjih pokopališčih:
1. Krajevna skupnost Ajdovščina in Krajevna skupnost
Žapuže na pokopališču v Ajdovščini,
2. Krajevna skupnost Batuje na pokopališču v Batujah,
3. Krajevna skupnost Brje na pokopališču na Brjah,
4. Krajevna skupnost Cesta in Krajevna skupnost Vipavski Križ na pokopališču v Vipavskem Križu,
5. Krajevna skupnost Col na pokopališču na Colu,
6. Krajevna skupnost Črniče na pokopališču v Črničah,
7. Krajevna skupnost Dobravlje na pokopališču v Dobravljah,
8. Krajevna skupnost Dolga Poljana in Krajevna skupnost
Budanje na pokopališču v Budanjah,
9. Krajevna skupnost Gojače – Malovše na pokopališču
v Gojačah in na pokopališču v Malovšah,
10. Krajevna skupnost Gaberje na pokopališču v Ga
berjah,
11. Krajevna skupnost Otlica – Kovk in Krajevna skupnost
Predmeja na pokopališču na Otlici,
12. Krajevna skupnost Kamnje – Potoče na pokopališču
v Kamnjah,
13. Krajevna skupnost Lokavec na pokopališču v Lo
kavcu,
14. Krajevna skupnost Podkraj na pokopališču v Podkraju,
15. Krajevna skupnost Planina na pokopališču na Planini,
16. Krajevna skupnost Selo na pokopališču v Selu,
17. Krajevna skupnost Skrilje na pokopališču v Skriljah,
18. Krajevna skupnost Stomaž na pokopališču v Sto
mažu,
19. Krajevna skupnost Šmarje na pokopališču v Šmarjah,
20. Krajevna skupnost Ustje na pokopališču na Ustjah,
21. Krajevna skupnost Velike Žablje na pokopališču v Velikih Žabljah,
22. Krajevna skupnost Vrtovin na pokopališču v Vrto
vinu.
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Izvajalec javno službo opravlja sam, lahko pa jo opravlja
druga pravna ali fizična oseba, če so izpolnjeni vsi predpisani
tehnični, sanitarni in drugi standardi ter normativi.
Izvajalec lahko prenese izvajanje javne službe javnemu
podjetju Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina z neposredno pogodbo.
Če se izvajanje javne službe prenese drugi pravni ali
fizični osebi, se ta odlok šteje kot koncesijski akt, na podlagi
katerega se podeli koncesija za izvajanje javne službe in določa predmet, pravice ter obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja ter druge sestavine
razmerja javno – zasebnega partnerstva v zvezi z opravljanjem
javne službe.
Pripravljenost na domu (dežurstvo) opravlja javno podjetje Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, lahko pa
se izvajanje tega opravila prenese drugi pravni ali fizični osebi
v sklopu podelitve koncesije.
Vsa določila tega odloka v zvezi z izvajanjem javne službe, ki veljajo za izvajalca javne službe, veljajo tudi za javno
podjetje Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. Ajdovščina,
kateremu je preneseno izvajanje javne službe, in za zasebnega
partnerja, kateremu je podeljena koncesija za izvajanje javne
službe (v nadaljevanju: koncesionar).
5. člen
Objekti, namenjeni opravljanju javne službe, so objekti
gospodarske javne infrastrukture, ki so v splošni rabi.
Objekti iz prejšnjega odstavka in naprave, namenjene
opravljanju javne službe, so: pokopališča, mrliške vežice, priključki na vodovodno omrežje, priključki na električno omrežje,
kanalizacija in podobno (v nadaljevanju: pokopališka infrastruktura). Izvajalec uporablja pokopališko infrastrukturo za opravljanje javne službe, o čemer sklene z občino posebno pogodbo,
s katero se uredi način uporabe in medsebojna razmerja obeh
partnerjev v zvezi s tem.
II. PREDMET IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
Izvajanje javne službe obsega:
– pokopališko in pogrebno dejavnost,
– urejanje pokopališč.
Pokopališka in pogrebna dejavnost zajema opravila v zvezi s pogrebnimi storitvami, upepeljevanjem in oddajanjem prostorov za grobove v najem.
Urejanje pokopališč pa zajema opravila v zvezi z vzdrževanjem pokopališč, razdelitvijo na posamezne zvrsti grobov,
prekopom grobov in opustitvijo pokopališč.
Opravila, ki se opravljajo v zvezi z izvedbo same pogrebne svečanosti, niso predmet javne službe.
7. člen
Posamezna opravila pokopališke dejavnosti so:
– vodenje katastra grobov in vodenje evidenc pokopov,
– vodenje evidence najemnikov grobov,
– vodenje katastra pokopališke infrastrukture,
– oddajanje prostorov za grobove v najem,
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izkop in zasip groba in zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– izkop ali prekop posmrtnih ostankov umrlega,
– druge pokopališke storitve, glede na krajevne potrebe
in običaje.
8. člen
Posamezna opravila pogrebne dejavnosti se praviloma
izvajajo izven pokopališč in obsegajo predvsem urejanje dokumentacije ter dežurstvo za prevzem in prevoz umrlega.
Dežurstvo obsega 16-urno dežurstvo ob delovnikih ter
24-urno dežurstvo ob sobotah, nedeljah in praznikih.
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ture,

9. člen
Posamezna opravila urejanja pokopališč so:
– postavljanje nagrobnih betonskih temeljev,
– tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališke infrastruk-

– urejanje in vzdrževanje poti, zelenic in rastlinja izven
posameznih grobov,
– opravila v zvezi z opustitvijo grobov,
– druga opravila v zvezi z urejanjem pokopališč, glede na
krajevne potrebe in običaje.

III. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
10. člen
Izvajalec ima pri izvajanju javne službe zlasti naslednje
obveznosti:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje javne službe,
– upoštevati tehnične, sanitarne ter druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– upravljati in vzdrževati infrastrukturo kot dober go
spodar,
– izdajati soglasja, določena s tem odlokom,
– sklepati pogodbe za najem grobov,
– sklepati pogodbe za opravljanje drugih del, ki so predmet izvajanja javne službe,
– zaračunavati prispevke in pristojbine, na podlagi zakona
in drugih predpisov,
– izterjevati neplačane zapadle terjatve,
– sestavljati cenike storitev in jih posredovati občinskemu
svetu v sprejem,
– vzpostaviti in voditi kataster in evidence, določene s tem
odlokom,
– sprejeti merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje
grobov,
– določiti mesta in način odlaganja odpadkov,
– oskrbeti pokopališče s tekočo vodo,
– opozarjati najemnike o morebitni neurejenosti najetih
grobov,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– poročati občini o izvajanju koncesije,
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so se
izvajala vzdrževalna ali druga dela,
– omogočati nadzor nad opravljanjem javne službe,
– ustrezno škodno zavarovati infrastrukturo,
– opravljati druge naloge, določene s tem odlokom in
drugimi veljavnimi predpisi.
11. člen
Izvajalec je dolžan vzdrževati pokopališko infrastrukturo
tako, da ohranja njeno nezmanjšano funkcionalnost.
Izvajalec mora za vsako koledarsko leto pripraviti predlog
potrebnih investicijskih vlaganj v pokopališko infrastrukturo in
ga uskladiti z občino, praviloma do priprave proračuna za
naslednje leto. O novogradnji ali rekonstrukciji pokopališke
infrastrukture, o zagotovitvi potrebnih virov sredstev zanjo ter
o letni dinamiki predvidenih del, odloči občinski svet v okviru
sprejema občinskega proračuna. Za izbiro izvajalca in izvedbo
investicijskih del poskrbi občina.
Izvajalec mora občini dostaviti letno poročilo o poslovanju
v preteklem letu, ki izkazuje predvsem višino prihodkov iz naslova izvajanja javne službe in višino odhodkov po posameznih
namenih. Letno poročilo dostavi najkasneje do konca meseca
marca za preteklo leto.
Izvajalec mora na zahtevo občine predložiti poročilo o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in
organizacijskih ukrepih.
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12. člen
Izvajalec opravlja javno službo v svojem imenu in za svoj
račun, na podlagi pooblastil iz tega odloka.
Izvajalec je odgovoren za izvajanje javne službe. Občini,
uporabnikom ali tretjim osebam je izvajalec odgovoren tudi
za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo njegovi zaposleni delavci ali pogodbeni
izvajalci.
Izvajalec je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati
javno službo tudi ob spremenjenih okoliščinah ter v primeru
višje sile.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
13. člen
Uporabniki javne službe so praviloma osebe, ki naročijo
oziroma plačajo posamezne pogrebne storitve in osebe, ki
najamejo grobne prostore.
Uporabniki storitev javne službe imajo predvsem naslednje pravice:
– uporabljati storitve izvajalca v skladu z zakonom, s tem
odlokom in drugimi predpisi,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– do izbire pokopališča, kjer naj bi bil umrli pokopan,
– do izbire načina pokopa in pogrebne svečanosti,
– do sklenitve najemne pogodbe za grobni prostor,
– do postavitve nagrobnega spomenika na podlagi pridobljenega soglasja izvajalca,
– do pritožbe na pristojne organe, v primeru kršitev njihovih pravic.
Uporabniki storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritožijo izvajalcu in občini, če menijo, da je
bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s predpisi.
14. člen
Obveznosti uporabnikov storitev javne službe so:
– spoštovati strokovno-tehnična navodila izvajalca in druge predpise v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega odloka,
– plačevati uporabo objektov oziroma storitev izvajalca
v zvezi z izvajanjem javne službe,
– plačevati pristojbino za najem grobnega prostora in
izpolnjevati druge obveznosti iz najemne pogodbe,
– skrbeti za red in vzdrževanje grobov v skladu s tem
odlokom,
– odlagati odpadke v skladu z zahtevami izvajalca,
– postavljati ali odstranjevati nagrobne spomenike oziroma opravljati druge spremembe grobnega prostora v soglasju
z izvajalcem.
15. člen
Uporabnikom storitev javne službe in obiskovalcem pokopališč ter mrliških vežic je na območju pokopališč prepovedano:
– nedostojno vedenje, kot so vpitje, glasno smejanje,
razgrajanje, hoja po grobnih prostorih in podobno,
– odlagati odpadke izven mest, ki jih je za odlaganje
določil izvajalec,
– odlaganje odpadkov v nasprotju z zahtevami izvajalca,
– izvajati dela na pokopališču brez pridobitve soglasij
izvajalca, določenih v 32. členu tega odloka,
– trgati zelenje in cvetje s tujih grobov,
– odtujevati predmete s tujih grobov oziroma iz objektov
na območju pokopališča,
– onesnažiti ali poškodovati pokopališčno infrastrukturo,
– oskruniti ali poškodovati nagrobne spomenike, druga
obeležja oziroma grobne prostore,
– kakor koli drugače oskruniti pokopališki prostor in objekte v njegovem območju,
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– odlagati zemljo, grobno opremo ali drug material, ki
ostane od prenove grobov, v kontejnerje ali koše za smeti,
– voziti se s kolesom ali drugimi vozili oziroma njihovo
parkiranje na pokopališču, razen z dovoljenjem izvajalca,
– voditi živali na pokopališče, razen v upravičenih primerih.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
16. člen
Javna služba se financira iz naslednjih virov:
– prihodki od plačil uporabnikov za opravljene storitve,
– prihodki od pristojbin za najem grobnega prostora,
– sredstva proračuna občine,
– dotacije in donacije,
– drugi viri.
17. člen
Cenik za opravljanje storitev javne službe predlaga izvajalec, potrdi pa ga občinski svet. Cenik izvajalec predloži
v potrditev enkrat letno oziroma ob vsakem povišanju cen.
18. člen
Cene pristojbine za najem grobnega prostora in ostalih storitev javne službe se določijo na podlagi dejanskih
stroškov, ki zajemajo predvsem: stroške materiala, stroške
storitev, amortizacijo, stroške dela, stroške uprave in stroške
skladišča.
19. člen
Sredstva za izvajanje dežurstva se krijejo iz občinskega
proračuna na osnovi mesečnih zahtevkov.
VI. POKOPALIŠKI RED
20. člen
Pokop umrlih se praviloma opravlja vsak dan od 9. do
18. ure, vse dni v letu, z izjemo naslednjih praznikov: 1. januar,
velikonočna nedelja, 1. maj, 1. november in 25. december.
Izvajalec lahko prilagodi urnik krajevnim pogojem in običajem.
Izvajalec pogrebne svečanosti na pokopališču v Ajdovščini je o terminu pokopa dolžan predhodno obvestiti upravljavca
letališča, ki o tem obvesti svoje uporabnike.
Pri upravi nogometnega stadiona je dolžan pridobiti podatke o aktivnostih na nogometnem stadionu in v skladu s tem
časovno uskladiti termin pokopa.
Izvajalec pogrebne svečanosti je dolžan o terminu pokopa
predhodno opozoriti tudi druge povzročitelje hrupa, ki bi v neposredni bližini pokopališča izvajali kakršnokoli dejavnost, ki bi
lahko motila potek pogrebne svečanosti.
21. člen
Mrliška vežica na pokopališču je odprta v poletnem času
od 7. do 21. ure, v zimskem času pa od 8. do 20. ure oziroma
v skladu s krajevnimi običaji. Svojci in sorodniki se ob umrlem
v mrliški vežici lahko v izjemnih primerih zadržujejo največ do
24. ure.
VII. UREJANJE POKOPALIŠČ
22. člen
Občinski svet v svojih planskih aktih določi zadostne površine za pokopavanje umrlih za najmanj 30 let. Pri tem upošteva
potrebe po večjem številu pokopov ob morebitnih naravnih in
drugih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah.
Na predvidenem območju se pokopališče zgradi ali poveča na podlagi izvedbenega prostorskega akta.
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Občinski svet odloča o opustitvah obstoječih pokopališč,
na podlagi mnenja pristojnega organa zdravstvene inšpekcije
in mnenja pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V odločitvi mora biti določeno:
– kdo upravlja opuščeno pokopališče,
– pogoji in roki za prenos posmrtnih ostankov in nagrobnih spomenikov,
– pogoji in roki za odstranitev pokopališčnih objektov,
– plačilo stroškov preureditve in prenosa.
Na predlog pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine občinski svet odloči, kam se prenesejo posamezni
nagrobni spomeniki, grobnice in obeležja opuščenega pokopališča ter kdo bo skrbel zanje.
23. člen
Vsako novozgrajeno pokopališče mora imeti mrliško vežico s sanitarijami, shrambo za pogrebno opremo, ograjo, tekočo
vodo in urejen prostor s posodami za odlaganje odpadkov.
Pokopališče v Ajdovščini mora imeti urejeno mrliško vežico, namenjeno čuvanju umrlih do njihovega pokopa, oziroma
do prevoza v kraj pokopa. Umrlih, ki se pokopljejo na tem
pokopališču, ni dovoljeno čuvati doma, ampak v mrliški vežici
na pokopališču.
V ostalih naseljih, na čigar pokopališčih so zgrajene mrliške vežice, se umrle čuva praviloma v mrliški vežici, lahko pa
tudi doma.
V naseljih, na čigar pokopališčih ni mrliške vežice, se
umrle čuva doma.
Verske skupnosti izjemoma lahko položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za
opravljanje verskih obredov.
24. člen
Za posamezno pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove, s katerim se določi
površino, kraj in obliko različnih zvrsti grobov.
Izvajalec je dolžan pokopališče urediti v skladu s tem
načrtom.
25. člen
Izvajalec vodi za posamezno pokopališče kataster grobov z zaporednimi številkami grobov, z datumi pokopov in
s podatki o pokopanih osebah ter s podatki najemnikov teh
grobov.
Izvajalec vodi za posamezno pokopališče kataster pokopališke infrastrukture. Kataster posreduje občinski upravi kot
prilogo k letnemu poročilu.
Kataster in evidence, ki jih je izvajalec dolžan ažurno
voditi, vključno z vsemi zbirkami podatkov, so last občine.
Izvajalec jih je dolžan po prenehanju izvajanja javne službe
v celoti predati občini.
26. člen
Z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove
se lahko določijo posebni prostori za:
– klasične grobove (enojni, dvojni in otroški grobovi ter
grobnice),
– vrstne grobove,
– grobišča,
– žarne grobove,
– anonimne pokope,
– raztrositev pepela, znotraj kot tudi izven pokopališča.
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
Kolikor na posameznem pokopališču ni določena katera
od navedenih zvrsti grobov, se, v soglasju s svojci oziroma
z naročnikom pokopa, pokop umrlega opravi v okviru obstoječih možnosti.
Na pokopališču ali izven njega morajo biti zagotovljene
površine za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah,
v vojni in v izrednih razmerah.
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27. člen
Okvirne mere tlorisne površine grobnega prostora so
naslednje:
– za enojni grob: širina od 0,8 m do 1,0 m, dolžina
2,0 m do 2,6 m, globina 1,8 m,
– za dvojni grob: širina od 1,2 m do 1,8 m, dolžina 2,0 m do
2,6 m, globina 1,8 m,
– za otroški grob: širina od 0,7 m do 0,8 m, dolžina 1,0 m,
globina 1,5 m,
– za vrstni grob: širina od 0,7 m do 1,0 m, dolžina od
2,0 m do 2,6 m, globina 1,8 m,
– za žarni grob: širina 0,6 m do 1,0 m, dolžina od 1,0 m do
1,4 m, globina 0,7 m.
Velikost grobov se lahko prilagodi glede na standardne
mere obstoječega pokopališča.
Kadar se predvideva več zaporednih pokopov v grob, se
le-tega izkoplje poglobljeno in to toliko, da je nad zadnjo krsto
še 1 meter zemlje.
Pri vrstnih grobovih ni poglobitve. Oddelek vrstnih grobov
se po 25 letih, šteto od zadnjega pokopa, preuredi za ponoven
pokop.
Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v obstoječih klasičnih grobovih, v žarnih grobovih ali v žarnih nišah. Velikost
žarne niše določi načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in
grobove.
Prekop ali ponoven pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe 15 let. V primeru, da je bil umrli pokopan
v poglobljen grob, se tudi po krajši mirovalni dobi nad njim v isti
grob lahko pokoplje še ena oseba.
28. člen
Pokopališče ima lahko prostor za anonimne pokope,
v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in
grobove, na katerem je urejen tudi skupni prostor za polaganje
cvetja in prižiganje sveč.
29. člen
Pokopališče ima lahko prostor za raztrositev pepela,
v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove. Na skupni nagrobnik se vpišejo imena pokopanih, z izjemo pokopanih z anonimnim pokopom. Uredi se tudi skupni
prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
30. člen
Pepel pokojnika iz žare se lahko raztrese na prostoru,
določenem za ta namen na pokopališču tudi v primeru, ko
najemnik, po 15 letih najema grobnega prostora, ne želi več
plačevati pristojbine za najem. Enako se ravna v primeru, če
najemnik žarnega prostora ne želi več plačevati pristojbine za
najem.
31. člen
Nagrobni spomeniki se postavljajo na betonski temelj, ki
ne sme segati iznad površine zemlje. Namestijo se na sredino
groba, nad glavo pokopanega, s čelno stranjo proti grobnemu
prostoru. Oddaljenost prednje strani nagrobnika od steze, ki
poteka med vrstami grobov, mora biti za vse grobove enaka.
Nagrobni spomeniki, robniki, druga znamenja in rastline
ne smejo segati čez mejo določenega grobnega prostora. Med
grobnimi prostori v vrsti je razdalja 0,4 m. Višina nagrobnih
spomenikov praviloma ne sme biti več kot 1,1 m.
32. člen
Izvajalec daje na podlagi načrta razdelitve na pokopališčne oddelke in prostore iz 24. člena tega odloka naslednja
soglasja:
– k postavitvi, odstranitvi ali spremembi nagrobnih spomenikov,
– k orientaciji grobov na že obstoječih grobnih prostorih,
– k spremembam arhitektonske zasnove grobnih prostorov, pri čemer je dolžan zagotoviti varovanje arhitektonske ce-
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lovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega
pomena posameznih grobov.
Izvajalec da soglasje najkasneje v roku 30 dni od popolne
vloge najemnika grobnega prostora.
Če najemnik ravna v nasprotju s soglasjem izvajalca, ga
le-ta obvesti, da v določenem času odpravi nepravilnosti.
Če nepravilnosti ne odpravi najemnik sam, jih na njegove
stroške odpravi izvajalec.
VIII. POGREBNA SVEČANOST

žari,
grob,

33. člen
Pokop se lahko opravi kot:
– pokop posmrtnih ostankov umrlega v grob v krsti ali
– pokop žare z upepeljenimi ostanki umrlega v žarni
– raztros upepeljenih ostankov umrlega.

34. člen
Način pokopa in pogrebna svečanost se opravi v skladu
s predhodno izraženo voljo umrlega in v skladu s pokopališkim
redom. Če umrli ni izrazil svoje volje, odločijo o tem svojci ali
oseba, ki je stalno živela z njim. Če takšnih oseb ni, odloči
o načinu pokopa občinska uprava, če je pokojnik umrl ali bil
najden na območju Občine Ajdovščina.
Vsakemu umrlemu mora biti zagotovljen dostojen pogreb.
35. člen
Naročnik lahko izbira med naslednjimi načini izvedbe
pogrebne svečanosti:
– javna pogrebna svečanost kot civilni obred,
– javna pogrebna svečanost kot verski obred,
– pokop v družinskem krogu,
– anonimen pokop.
36. člen
Za organizacijo pogrebne svečanosti poskrbijo svojci umrlega ali po njihovem naročilu fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje takšne dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalec
pogrebne svečanosti).
37. člen
Pogrebno svečanost vodi oseba, določena s strani izvajalca pogrebne svečanosti.
Izvajalec pogrebne svečanosti z obvestilom na oglasni
deski pokopališča ali na krajevno običajen način obvesti javnost o imenu umrlega in o uri pogreba. Istočasno izvajalec pogrebne svečanosti objavi tudi morebitno odločitev o odklanjanju
žalnih vencev in cvetja.
38. člen
Pokop oziroma upepelitev se lahko opravi šele po preteku
36 ur od nastopa smrti.
Štiriindvajset ur pred pogrebom svojci umrlega ali izvajalec pogrebne svečanosti obvesti izvajalca, ki na pokopališču,
kjer bo umrli pokopan, izvaja javno službo, da zagotovi mrliško
vežico, izkoplje grob in opravi druga opravila, vezana na izvajanje javne službe.
Kraj, dan in uro pogrebne svečanosti določijo sporazumno
svojci umrlega oziroma izvajalec pogrebne svečanosti, skupaj
z izvajalcem, ob upoštevanju razpoložljivih terminov.
39. člen
V pogrebno svečanost je v skladu z voljo umrlega ali njegovih svojcev lahko vključen poseben protokol civilne, verske,
vojaške, lovske ali druge organizacije.
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje tudi častna enota
z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častne salve
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v zadnji pozdrav umrlemu, mora biti zagotovljena popolna
varnost udeležencev pogreba, za kar skrbi vodja te enote.
40. člen
Pogrebce, ki opravijo vsa opravila pogrebnega sprevoda,
zagotovi izvajalec pogrebne svečanosti. Pogrebci so oblečeni
v svečana oblačila in gredo ves čas poteka sprevoda ob krsti
ali žari.
Na izrecno željo naročnika pogreba, pogrebce lahko zamenjajo sorodniki ali člani organiziranih skupin iz prejšnjega
člena.
41. člen
Javna pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom krste ali žare umrlega z mesta čuvanja, traja pa do
položitve v grob.
Pogrebni sprevod se oblikuje na mestu čuvanja (mrliška
vežica, sakralni ali drugi objekt, dom umrlega), ali na mestu,
ki ga določi izvajalec pogrebne svečanosti, in krene do mesta
pokopa. Pred pričetkom sprevoda se lahko zaigra, zapoje ali
predvaja žalostinke.
Na čelo sprevoda se postavi zastavonošo, ki nosi državno
zastavo z žalnim trakom, razen v primerih, ko je na izrecno željo
svojcev ali iz utemeljenih razlogov dogovorjeno drugače. Za zastavonošo se zvrstijo prapori s pritrjenim žalnim trakom, godba,
pevci, nosilci vencev, odlikovanj in drugih priznanj umrlega, krsta
ali žara, sledijo svojci umrlega ter drugi udeleženci pogreba.
Če gre za verski pogreb, gredo predstavniki verske skupnosti pred krsto ali žaro. V tem primeru gredo simboli verske
skupnosti takoj za zastavonošo.
Če se pogrebne svečanosti udeležijo enote slovenske
vojske, policije ali druge uniformirane skupine, se te praviloma
razporedijo za zastavonošo oziroma v skladu z njihovimi protokolarnimi pravili.
V sprevodu se lahko poje ali igra žalostinke.
Na željo pokojnika ali njegovih svojcev se pogrebna svečanost nadaljuje v sakralnem prostoru, namenjenem opravljanju verskih obredov.
Ob prihodu pogrebnega sprevoda do groba se neposredno ob grobu razvrstijo svojci umrlega, nosilci zastav, praporov,
odlikovanj, vencev in, če gre za verski pogreb, predstavniki
verske skupnosti s svojimi simboli. Za njimi se razvrstijo drugi
udeleženci pogrebne svečanosti.
Ko pogrebci položijo krsto ali žaro v grob, sledi poslovilni
obred z žalno glasbo, petje, igranje in poslovilni govori. Ob
koncu obreda sledijo še pokloni zastave, praporov in drugih
simbolov, s katerimi se pogrebna svečanost zaključi.
42. člen
Izvajalec lahko prične z zasipanjem groba, ko se udeleženci pogrebne svečanosti razidejo. Izvajalec poskrbi tudi za
prvo začasno ureditev groba.
43. člen
Javne pogrebne svečanosti se lahko udeleži vsakdo, ki
upošteva pravila dostojanstva in pieteto do umrlega.
Pogrebna svečanost ne sme ogrožati varnosti cestnega
prometa, javnega reda in miru, spodbujati nestrpnosti ali omejevati svoboščin in pravic drugih.
Če izvajalec pogrebne svečanosti ugotovi, da se med
pogrebno svečanostjo dogajajo kršitve iz prejšnjega odstavka,
opozori kršitelje na kršitev, ob neupoštevanju opozorila pa
pokliče policijo in prekine svečanost.
44. člen
Po volji umrlega ali njegovih svojcev, oziroma osebe, ki
je plačnik stroškov pogreba, se umrli lahko pokoplje v ožjem
družinskem krogu, brez prisotnosti javnosti.
Pri pogrebu sodelujejo zastavonoša z zastavo z žalnim
trakom, pogrebci, vodja pogrebne svečanosti, svojci umrlega
in ostali udeleženci, ki jih povabijo svojci.
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Pokop umrlega opravijo vodja pogrebne svečanosti in
pogrebci.
45. člen
Na željo umrlega se opravi anonimen pokop.
Anonimen pokop se opravi s pokopom krste ali žare,
oziroma z raztrositvijo pepela na prostoru, določenem za ta
namen, brez označbe imena umrlega.
Podatke o pokopu vodi izvajalec v evidenci pokopov.
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50. člen
Pristojbino za najem grobnega prostora zaračuna izvajalec enkrat letno najemniku, ki je na dan izstavitve računa vpisan
v evidenco najemnikov.
Ureditev temelja za nagrobni spomenik plača najemnik ob
prevzemu grobnega prostora.
Prihodki iz naslova najemnine grobnega prostora se namenijo urejanju pokopališč.
X. PODELITEV KONCESIJE IN PRENEHANJE
KONCESIJSKEGA RAZMERJA

IX. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
46. člen
Izvajalec daje v najem prostore za grobove na osnovi
pisne najemne pogodbe z najemnikom, v skladu s tem odlokom in merili izvajalca za oddajanje, pripravo in vzdrževanje
grobov.
Najemna pogodba mora določati:
– najemnika,
– čas najema,
– zaporedno številko, vrsto in velikost groba,
– višino pristojbine za najem grobnega prostora in način
plačevanja,
– obveznosti najemnika glede urejanja groba,
– ukrepe najemodajalca za primer nespoštovanja določil
pogodbe.
Najemna pogodba se sklene za 15-letno obdobje mirovalne dobe. Po izteku mirovalne dobe se najemna pogodba lahko
podaljša ali pa odpove.
47. člen
Pravico do najema groba ima oseba, ki je poravnala
stroške pokopa. To pravico je mogoče prenesti na drugega le
pismeno, obnoviti ali podaljšati pa jo je mogoče pod pogoji, ki
jih določi izvajalec. Pravice do najema vrstnega groba ni mogoče obnoviti ali podaljšati.
Če pogodbeni stranki najemne pogodbe ne podaljšata, je
najemnik dolžan odstraniti nagrobni spomenik, skupaj z drugo
grobno opremo. Če tega ne stori, odstranitev opravi izvajalec
na najemnikove stroške, grob prekoplje, grobni prostor pa odda
drugemu najemniku.
V času od odstranitve nagrobnega spomenika do oddaje
grobnega prostora v najem drugemu najemniku, izvajalec skrbi
za vzdrževanje opuščenega groba.
48. člen
Najemnik je dolžan najeti grob in vmesni medgrobni prostor redno vzdrževati.
V nasprotnem primeru poskrbi izvajalec na stroške najemnika za minimalno vzdrževanje najetega groba, po predhodnem pisnem opozorilu najemnika.
Najemnik je dolžan pristojbino za najem grobnega prostora redno plačevati ter izvajalca tekoče obveščati o vsaki
spremembi svojega bivališča.
49. člen
Izvajalec lahko razdre sklenjeno najemno pogodbo oziroma ne podaljša najemnega razmerja po izteku mirovalne dobe
v naslednjih primerih:
– če najemnik, klub pisnemu opozorilu, ne poravna pristojbine za najem grobnega prostora,
– če najemnik, kljub pisnemu opozorilu, ne vzdržuje
groba,
– ob opustitvi pokopališča,
– če tako zahteva načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.
Po razdrtju najemne pogodbe se smatra grobni prostor
kot opuščeni grob do konca mirovalne dobe, ko se prekoplje in
odda drugemu najemniku.

51. člen
Koncesijo za izvajanje javne službe občina podeli na
podlagi javnega razpisa po postopku, določenem s predpisi,
ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne
službe, in predpisi, ki urejajo javno zasebno partnerstvo, za
dobo največ deset let. O izbiri koncesionarja odloči občina
z upravno odločbo.
Medsebojna razmerja med občino in koncesionarjem se
podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu občine
sklene župan. Koncesijsko razmerje med pogodbenima strankama nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
52. člen
Interesenti za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da imajo v času vložitve ponudbe veljavno registracijo
za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja ter dovoljenja pristojnih organov,
– da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da imajo poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve,
– da razpolagajo z zadostnim številom usposobljenih kadrov za opravljanje razpisane javne službe,
– da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da imajo zadostne tehnične zmogljivosti za izvajanje
razpisane javne službe, oziroma da predložijo ustrezna jamstva, da bodo te zmogljivosti pridobili v roku, določenem z javnim razpisom,
– morebitne druge pogoje na podlagi tega odloka, ki se
podrobneje določijo v javnem razpisu.

pisu.

53. člen
Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem raz-

O morebitnem plačilu koncesijske dajatve in o njeni višini
odloči župan s sklepom.
54. člen
S podelitvijo koncesije pridobi koncesionar izključno pravico opravljanja javne službe na območju, za katerega mu je
bila koncesija podeljena.
Občina lahko podeli izključno pravico izvajanja javne
službe posameznemu koncesionarju za eno ali več poko
pališč.
55. člen
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo v obsegu in na
način, kot je določen v zakonu, drugih predpisih, tem odloku,
koncesijski pogodbi ter v skladu z navodili občine.
56. člen
Koncesionar dejavnosti, ki je predmet izvajanja javne
službe, niti deloma niti v celoti ne sme prenesti na tretje osebe,
razen če za to predhodno pridobi pisno soglasje občine.
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57. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– zaradi prenehanja koncesionarja,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati
javno službo do dneva, ko njeno opravljanje prevzame drug
izvajalec, če zakon, ki ureja gospodarske javne službe, ne
določa drugače, vendar najdlje 1 leto.
58. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske po
godbe,
– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
59. člen
Za prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske
pogodbe se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske
javne službe in splošna pravila pogodbenega prava.
60. člen
Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določenega
nadzora ima občina tudi pravico neposredno pri koncesionarju nadzirati izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije
in drugih obveznosti koncesionarja, določenih s koncesijsko
pogodbo.
Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
XI. NADZOR
61. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski inšpektorat Občine Ajdovščina.
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena
uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima najmanj peto
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja prekrške. Za vodenje postopka in izdajo odločb
v prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena
uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima najmanj sedmo
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja prekrške.

XII. KAZENSKE DOLOČBE
62. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec:
– če ne sklepa pogodb za najem grobov (peta alineja
prvega odstavka 10. člena),
– če ne določi mesta in načina odlaganja odpadkov (dvanajsta alineja prvega odstavka 10. člena),
– če ne povrne nepremičnin, na katerih so se izvajala
vzdrževalna ali druga dela, v prvotno stanje (osemnajsta alineja
prvega odstavka 10. člena),
– če ne vodi katastra grobov (prvi odstavek 25. člena).
Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
63. člen
Z globo v znesku 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost:
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– če izvaja opravila iz 7., 8. in 9. člena tega odloka, brez
pooblastila občine oziroma izvajalca.
Z globo v znesku 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, kot tudi
posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
64. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec
pogrebne svečanosti:
– če o terminu pokopa ne obvesti upravljavca letališča
(tretji odstavek 20. člena),
– če časovno ne uskladi termina pokopa z aktivnostmi
na nogometnem stadionu (četrti odstavek 20. člena),
– če o terminu pokopa predhodno ne opozori drugih
povzročiteljev hrupa, ki bi v neposredni bližini letališča izvajali
kakršnokoli, za potek pogrebne svečanosti, motečo dejavnost
(peti odstavek 20. člena).
Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba
izvajalca pogrebne svečanosti, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
65. člen
Z globo 50 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
– če se na pokopališču vede nedostojno (prva alineja
prvega odstavka 15. člena),
– če odlaga odpadke izven mest, ki jih je za odlaganje
določil izvajalec (druga alineja prvega odstavka 15. člena),
– če odlaga odpadke v nasprotju z zahtevami izvajalca
(tretja alineja prvega odstavka 15. člena),
– če izvaja dela na pokopališču brez pridobitve soglasij
izvajalca (četrta alineja prvega odstavka 15. člena),
– če trga zelenje in cvetje s tujih grobov (peta alineja
prvega odstavka 15. člena),
– če odlaga zemljo, grobno opremo ali drug material,
ki ostane od prenove grobov, v kontejnerje ali koše za smeti
(deseta alineja prvega odstavka 15. člena),
– če se vozi s kolesom ali drugimi vozili oziroma jih
parkira na pokopališču (enajsta alineja prvega odstavka
15. člena),
– če vodi živali na pokopališče, razen v upravičenih primerih (dvanajsta alineja prvega odstavka 15. člena).
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
Vsi dosedanji izvajalci javne službe, ki bodo po uveljavitvi tega odloka nadaljevali z izvajanjem javne službe, morajo
uskladiti svoje poslovanje z določili tega odloka v roku enega
leta od njegove uveljavitve.
67. člen
V primerih, kjer po dosedanjih predpisih javno službo
opravlja občinsko javno podjetje, mora le-to v roku enega leta
od uveljavitve tega odloka opravljanje javne službe izročiti
izvajalcu po tem odloku, ali pa z njim skleniti oziroma obnoviti
neposredno pogodbo o prenosu izvajanja javne službe, na
podlagi tretjega odstavka 4. člena tega odloka.
68. člen
V primerih, kjer po dosedanjih predpisih javno službo
opravlja pravna ali fizična oseba, ki je zasebni partner, je za
njeno izvajanje treba v roku enega leta po uveljavitvi tega
odloka pričeti s postopkom za podelitev koncesije, na podlagi
četrtega odstavka 4. člena tega odloka, kolikor sedanji izvajalec ni bil izbran na transparenten in konkurenčen način.
Javni razpis se izvede tudi v primeru izteka pogodb s sedanjimi izvajalci javne službe, ki so zasebni partnerji.
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69. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok
o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 3/89).
70. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3546-1/06
Ajdovščina, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Tabela št. 1:
Lega

Nadomestilo/m2 obremenitve

1. in 5. območje

12 €

2. območje

10 €

3. območje

8€

4. območje

6€

Območja iz tabele št. 1 so enaka območjem, ki jih ureja
odlok, ki določa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Ajdovščina.
2. za ostale nepremičnine se upošteva raba, kot je določena v uradnih evidencah
Tabela št. 2:
Katastrska kultura

1000.

Pravilnik o obremenjevanju nepremičnin
s služnostnimi pravicami

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 6. 3.
2008 sprejel

PRAVILNIK
o obremenjevanju nepremičnin
s služnostnimi pravicami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja obremenjevanje nepremičnin last Občine Ajdovščina s služnostnimi pravicami. Smiselno se uporablja
tudi za nepremičnine v lasti krajevnih skupnosti.
II. POSTOPEK USTANOVITVE SLUŽNOSTI
2. člen
Nepremičnine se obremenjujejo s služnostnimi pravicami
na način in po postopkih, kot jih določata zakon in uredba,
ki urejata ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih
lokalnih skupnosti.
Odločitev o brezplačnem obremenjevanju s služnostnimi
pravicami in o odplačnem obremenjevanju s služnostnimi pravicami v primerih, navedenih v prvem odstavku 5. člena tega
pravilnika, sprejme župan s sklepom po predhodnem mnenju
odbora za finance in premoženjske zadeve. V ostalih primerih
predhodno mnenje odbora za finance in premoženjske zadeve
ni potrebno.
III. DOLOČANJE NADOMESTILA
3. člen
Vrednost nadomestila zaradi ustanovitve služnostne pravice se izračuna na način, kot je določena v tem poglavju
pravilnika.
4. člen
Vrednost nadomestila zaradi ustanovitve posamezne služnostne pravice za nedoločen čas se izračuna glede na m2
obremenitve nepremičnine s to služnostno pravico in znaša:
1. za nepremičnine, ki so po planu Občine Ajdovščina
opredeljene kot stavbne, se upošteva lega obremenjene nepremičnine:

Nadomestilo/m2 obremenitve

sadovnjak, vinograd

2,75 €

njiva, vrt

2,70 €

travnik

1,55 €

gozd

1,10 €

pašnik

0,55 €

ostalo

0,50 €

Vrednosti iz tabel št. 1 in št. 2 prejšnjega odstavka se
lahko spreminjajo s sklepom, ki ga sprejme občinski svet.
Podatki o m2 posamezne nepremičnine, ki bodo obremenjeni s služnostno pravico, se povzamejo iz projektne oziroma
druge dokumentacije. Širina trase za zemeljski infrastrukturni
vod ne more biti manjša od 0,5 m, za zračni vod pa manj od
1 m.
Letno vrednost nadomestila zaradi ustanovitve posamezne služnostne pravice se določi na način, da se vrednost
nadomestila zaradi ustanovitve služnostne pravice za nedoločen čas deli s 30.
5. člen
V primerih:
– da je na podlagi uporabe tabel iz prejšnjega člena
izračunana vrednost nadomestila zaradi ustanovitve služnostne pravice večja od zneska, določenega z uredbo, ki ureja
postopke ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih
lokalnih skupnosti,
– ustanavljanja služnostne pravice stanovanja in
– drugih primerih, ko zaradi narave služnostne pravice
z uporabo tabel iz tega pravilnika ni mogoče določiti vrednosti
nadomestila,
se vrednost nadomestila zaradi ustanovitve služnostne pravice določi na osnovi cenitve pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin.
Cenitev se lahko naroči tudi v primerih, ki niso našteti
v prvem odstavku tega člena, bi pa bila cenitev smiselna.
6. člen
Nadomestilo za služnost se praviloma obračuna v enkratnem znesku, v primerih iz 5. člena tega pravilnika pa se lahko
določi tudi periodično obračunavanje.
IV. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati
Sklep za določitev odškodnine zaradi omejitve lastninske
pravice na zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna
pravica št. 403-63/2002, ki ga je občinski svet sprejel na seji
dne 6. 6. 2002.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 403-63/2002
Ajdovščina, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BISTRICA OB SOTLI
1001.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Bistrica ob Sotli

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US RS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB in 21/06 – odločba US RS), 3., 7. in
35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Pravilnika
o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03
in 73/06) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 8. redni
seji dne 27. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Bistrica ob Sotli
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju občine Bistrica ob Sotli (v
nadaljnjem besedilu: občina) način opravljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje oskrbe z vodo,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe.
2. člen
Izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
Pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo.
Obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija vode
iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo.
Odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi.
Sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi,
črpališče, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema, kot so priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja delujejo
kot samostojen vodovodni sistem hidravlično ločen od drugih
vodovodov.
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Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih
ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska javna
infrastruktura opravljanju storitev javne službe.
Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali
zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje
stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni
vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi hidranti in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih
površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega
vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura.
Primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so
občinska gospodarska javna infrastruktura.
Transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen
za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega vodovoda.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega
v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo.
Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema
so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo.
Uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične ali
pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda.
Oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih območjih skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod.
Hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do
zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se
nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke.
Upravljalec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom
občne, ki ureja izvajanje javne službe na njenem območju, pridobila pravico do upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi
opravljanja storitev javne službe in oseba, ki so jo prebivalci, ki
se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe s prebivalcev oskrbe s pitno
vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom.
Vodovodni priključek je del stavbe in je v lasti uporabnika ter je sestavljen iz:
– priključnega sklopa na sekundarno omrežje,
– dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in
obračunskim vodomerom,
– ventila pred obračunskim vodomerom,
– čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera) in montažno demontažnega kosa in
– obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom.
Meja med vodovodnim priključkom in interno vodovodno
napeljavo uporabnika je spoj med obračunskim vodomerom in
ventilom za obračunskim vodomerom.
Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca
o objektih gospodarske javne infrastrukture.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so
izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo zagotavlja občina v obliki javnega podjetja
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na celotnem območju občine
v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
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Z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo iz javnega
vodovoda na celotnem območju občine upravlja in gospodari
OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina
d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe
na vseh poselitvenih območjih na območju občine, razen na
poselitvenih območjih, kjer se oskrbujejo iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali
je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot
10 m3 pitne vode na dan.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja
na območju občine, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja
v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti,
vodni vir pa oskrbuje:
– poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim
prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno
vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan.
4. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje
splošna merila za vodenja sistema kakovosti, predpisanega po
standardu EN SIST ISO 9001, ki vsebuje tudi program oskrbe
s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela
izvajalec vsako leto do konca junija za naslednje poslovno leto
skladno s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
Izvajalec v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka
sprejme Tehnični pravilnik, ki določa podrobnejša navodila in
tehnične normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Občina z javno službo zagotavlja oskrbo s pitno vodo kot
javno dobrino.
Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrba s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitev javne službe,
– pridobivanje podatkov o odvzemanju pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
– vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda,
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij,
– izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo,
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodovodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– označevanje vodovodnih območjih in izvajanje ukrepov
varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja
vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega
vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
– izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vodovodnega sistema,
– izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na oskrbovalnem območju,
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– vodenja katastra javnega vodovoda,
– posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
– vodenje evidenc s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno
vodo in
– druge naloge iz odloka.
6. člen
Oskrba z vodo na območju občine se zagotavlja:
1. iz centralnega vodovodnega sistema in
2. iz lokalnih vodovodnih sistemov.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE Z VODO
7. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe z vodo so:
1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca,
3. javna pooblastila izvajalcu.
1. Priključitev na javni vodovod
8. člen
Na območju, kjer je zgrajen, se gradi, obnavlja ali prenavlja javni vodovod, je priključitev stavbe na javni vodovod
obvezna.
Izvajalec mora bodočega uporabnika obvestiti, da je priključitev njegove stavbe na javni vodovod obvezna in mu določiti pogoje za izdajo soglasja za priključitev.
Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem,
ki ga izda izvajalec v skladu z določili odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
9. člen
Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo posebej,
lahko pa ima stavba tudi več vodovodnih priključkov.
10. člen
Na predvidenem poselitvenem območju izvajalec ne sme
priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda
v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode.
Ko uporabnik izpolni vse pogoje, določene s soglasji in ko
poravna vse obveznosti ter predloži predpisano dokumentacijo,
izvajalec priključi stavbo na javni vodovod.
11. člen
Pred izvedbo dejanske priključitve na javni vodovod mora
uporabnik z izvajalcem skleniti pogodbo o dobavi pitne vode.
S pogodbo o dobavi pitne vode izvajalec in uporabnik
določita medsebojna razmerja, pravice in obveznosti predvsem
glede dobave pitne vode, obračuna in plačevanja vodarine in
drugih storitev s pripadajočimi zakonskimi dajatvami ter vzdrževanja vodovodnega priključka.
Izvajalec pripravi navodila o vzdrževanju vodovodnega
priključka in so priloga k pogodbi o dobavi pitne vode.
Sklenjena pogodba je podlaga za vpis uporabnika v kataster javnega vodovoda, v register priključkov in hidrantov ter
v evidenco uporabnikov javnega vodovoda.
Pogodba o dobavi pitne vode med izvajalcem in odjemalcem se sklene v pisni obliki in se sklene za nedoločen čas.
Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi
gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev porabljene količine vode, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki pripada
pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu, v primeru, ko se
za gospodinjstvo in dejavnost uporablja eno merilno mesto.
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12. člen
Začasna priključitev na javni vodovod
Izvajalec lahko izvede začasni priključek na javni vodovod
le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega
priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, prijavo
prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi na javni vodovod. Izvajalec dovoli začasno
priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je priključitev
tehnično izvedljiva. Pogoj za začno priključitev na javni vodovod je po navodilih izvajalca urejeno začasno odjemno mesto.
Izvajalec lahko dovoli začasno priključitev na javni vodovod le
za določeno dobo, ki pa ne sme biti daljša od dveh let. En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora izvajalec o tem
pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev
stalnega priključka.
13. člen
Storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarni vodovod
Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javnega
vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku pitne
vode.
Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge
opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti
lastnik stavbe.
Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti lastnika
stavbe.
Izvajalec mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora preverjanje
izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe
na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti in
storjene storitve javne službe plačati v skladu s tarifo za storitve
vzdrževanja priključkov stavb na sekundarni vodovod.
Izvajalec vodi evidenco o stavbah in opremi priključkov
stavb na sekundarni vodovod in trasah teh priključkov.
14. člen
Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključene stavbe in v primerih, ko gre za začasen priključek. Uporabnik mora posredovati izvajalcu pisno
vlogo za ukinitev priključka. Uporabnik se izbriše iz evidence
uporabnikov po izvedeni ukinitvi vodovodnega priključka.
Ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.
Začasno ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec
v primeru, da je stavba prazna neprekinjeno več kot sto dvajset (120) dni in računi za vodo niso plačani. Stroške ponovne
priključitve plača uporabnik.
Začasna ukinitev je možna najdlje za obdobje 10 let. Pri
ponovni priključitvi se uporabniku zaračunajo dejanski materialni stroški priključitve po veljavnem ceniku.
Sprememba dimenzije priključka, trase, merilnega mesta
priključka, izvedbe dodatnega dela priključka in zahteva za
povečan odvzem vode se obravnava na enak način, kot da gre
za nov vodovodni priključek.
Izvajalec je dolžan obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javni vodovod, uporabnik pa je
dolžan v roku 15 dni izvajalcu sporočiti spremembo lastništva
priključka z odčitanim stanjem obračunskega vodomera na dan
prenosa lastništva.
Obvestilo o spremembi mora biti pisno. Obvestilo velja od
prvega naslednjega obračunskega meseca.
Do prejema obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe
o dobavi pitne vode zavezan dotedanji odjemalec.
15. člen
Javni vodovod in vodovodni priključek z vodomernim mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu. Na njih ni dovoljeno
postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca.
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2. Obveznosti izvajalca
16. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati obratovanje javnega vodovoda,
– načrtovati in izvajati vzdrževalna dela na javnem vodovodu,
– izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj projektant izdela projektno
dokumentacijo ukrepov na javnem vodovodu,
– izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami in rešitvami za izvedbo javnega
vodovoda v okviru opremljanja zemljišč za gradnjo,
– izvajati strokovni nadzor nad gradnjo omrežja, objektov
in naprav javnega vodovoda,
– vzdrževati priključke stavb na sekundarni vodovod,
– izvajati nadzor nad montažo vodovodnega priključka,
v primeru, da izvede montažo drugi izvajalec del montaže vodovodnega priključka s priznano usposobljenostjo,
– vzdrževati in zamenjevati obračunske vodomere skladno s predpisi o meroslovju,
– izvajati notranji nadzor skladno s predpisi o pitni vodi,
– obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode ali o spremembah kakovosti vode
v sredstvih javnega obveščanja ali neposredno,
– voditi kataster in druge evidence in omogočati občini
dostop do podatkov iz katastra,
– odčitavati obračunske vodomere in obračunavati porabljeno vodo,
– izvajati javna pooblastila,
– na javnem vodovodnem omrežju preizkušati in vzdrževati hidrante za zagotavljanje oskrbe z vodo,
– nadzorovati izvajalce del pri gradnji gospodarske infrastrukture ter lastnike ali uporabnike zasebnih zemljišč v delu,
kjer poteka javni vodovod,
– dvigovati raven odpornosti vodovodnega omrežja na
naravne in druge nesreče,
– izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja po naravnih in drugih nesrečah
oziroma priprave za nadomestno oskrbo z vodo in v okviru
priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte
dejavnosti,
– izvajati nadomestno oskrbo z vodo ob prekinitvah dobave,
– voditi evidence o stavbah in opremi priključkov stavb na
sekundarni vodovod in trasah teh priključkov,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
3. Prekinitev in omejitev dobave vode
17. člen
Izvajalec prekine oskrbo z vodo uporabniku na podlagi
predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v naslednjih
primerih:
– če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden
brez soglasja izvajalca ali v nasprotju s soglasjem izvajalca,
– če interna napeljava in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo drugim uporabnikom,
– če brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega
uporabnika na svojo interno napeljavo ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
– če ne omogoči izvajalcu vzdrževanja vodovodnega priključka, kot to določajo predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve
javne službe,
– če ne omogoči izvajalcu vzdrževanje obračunskega
vodomera, kot določajo predpisi o meroslovju,
– če ne omogoči izvajalcu pregleda internih inštalacij,
odvzema vzorca vode ali meritve tlaka na internem omrežju,
– če ne omogoči izvajalcu odvzema vzorca vode,
– če ne omogoči izvajalcu rednih vzdrževalnih del na
vodovodnem priključku,
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– če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi
kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,
– če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami
izvajalca,
– če ne dovoli obnove vodovodnega priključka pri obnovi
javnega vodovoda,
– če krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo,
– če ne poravna zaračunanih stroškov po izdanem računu
niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku,
ki je na njem naveden,
– če z odvodom odpadne vode ali z ravnanjem z odpadki
ogroža vodne vire ali dobavo vode,
– če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomernega
mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena ustreznost vode v javnem vodovodu in
– na podlagi odločbe inšpektorja.
Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave vzroka
prekinitve. Uporabnik plača dejansko nastale stroške, ki nastanejo pri prekinitvah in ponovnih priključitvah oskrbe z vodo.
18. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti oskrbo z vodo za krajši čas
zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem
vodovodu. O vzrokih, o času trajanja prekinitve ter o navodilih
za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti
uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno
primeren način.
V primeru prekinitve oskrbe z vodo zaradi vzdrževalnih
del ali nastalih okvar na javnem vodovodu ali naravnih in
drugih nesreč ima izvajalec pravico brez povračila stroškov
prekiniti ali omejiti uporabnikom oskrbo z vodo. Izvajalec ima
v teh primerih dolžnost v štiriindvajsetih (24) urah vzpostaviti
omejeno nadomestno oskrbo z vodo. Izvajalec izvaja priprave
za hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja
po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za omejeno
nadomestno oskrbo z vodo in v okviru priprav izdela ustrezne
načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti.
4. Meritev količin in obračun porabljene vode
19. člen
Izvajalec meri količino porabljene vode v kubičnih metrih
z obračunskimi vodomeri.
Vsakemu novemu uporabniku namesti izvajalec obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto namestitve določi izvajalec
v skladu s projektom. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati
ali popravljati obračunskega vodomera.
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan
od pristojnega organa.
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim
osebam izvajalca za vzdrževanje in redne popise.
Za porabljeno vodo izvajalec izstavi račun uporabniku
mesečno na podlagi:
– odčitane količine porabljene vode,
– povprečne mesečne porabe v preteklem obračunskem
obdobju ali ocenjene količine porabe vode v daljšem časovnem
obdobju, če meritev z vodomerom ni možna.
Račun iz predhodnega odstavka tega člena mora vsebovati vse z zakonom predpisane elemente.
Pri porabnikih – fizičnih osebah odčitava izvajalec stanje
na obračunskem vodomeru najmanj enkrat letno, pri pravnih
osebah pa mesečno. Popis se izvede tudi ob tehnični spremembi priključka, zamenjavi vodomera in spremembi lastnika
ali plačnika storitev javne službe.
Račun mora porabnik plačati v roku, navedenem na
položnici ali računu. Porabnik lahko sporoči izvajalcu pisni
ugovor na obračun, najkasneje v 10 dneh od datuma izstavitve računa. Izvajalec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor
porabnika v 15 (petnajstih) dneh in v tem času ne sme prekiniti dobave vode.
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Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici ali
računu v postavljenem roku, pa ni sporočil izvajalcu pisnega
ugovora na obračun, ga izvajalec pisno opozori.
Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici ali računu niti v 15 dneh po izdanem opominu, lahko izvajalec prekine
dobavo vode, o čemer mora biti porabnik v samem opominu
opozorjen. Izvajalec lahko prekine dobavo vode samo v primeru,
ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov.
20. člen
Izvajalec izstavi račun, iz prejšnjega člena tega odloka,
lastniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi.
V stavbi z več stanovanji izda izvajalec račun iz prejšnjega člena tega odloka upravniku stavbe. Izvajalec lahko izdaja
račune tudi posameznim uporabnikom stavbe na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem skupnosti
lastnikov stanovanj.
Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, ti sporočijo kdo
je prejemnik računov za porabljeno vodo. Izvajalec lahko izdaja
račune tudi posameznim uporabnikom, če več kot polovica
uporabnikov, priključenih na isti obračunski vodomer, podpiše
delilno razmerje.
Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče
ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode v obdobju
dvanajstih (12) mesecev pred nastankom okvare.
Če je izvajalcu onemogočeno izvesti redno menjavo
vodomera kljub pismenemu pozivu uporabniku, da omogoči
dostop do vodomera in njegovo menjavo, se takšno merilno
mesto šteje za neustrezno. Izvajalec uporabniku v takšnem
primeru zaračunava pavšalno porabo. Pavšal se določi na podlagi primerljivega obračunskega obdobja, ki ga določi izvajalec.
Kolikor uporabnik v roku enega leta ne omogoči zamenjavo
vodomera, mu lahko izvajalec prekine dobavo pitne vode.
21. člen
Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so namenjeni
za interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov izvajalec ne
vzdržuje in ne odčitava.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena lahko
izvajalec in uporabnik ali upravnik stavbe skleneta pogodbo
o odčitavanju in vzdrževanju vodomerov v interni napeljavi.
Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim uporabnikom ni obveznost izvajalca, kar pomeni, da uporabniki
odgovarjajo nerazdelno solidarno do popolnega plačila dolga.
5. Javno pooblastilo izvajalca
22. člen
Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja
k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem
besedilu: mnenja), projektne pogoje (v nadaljnjem besedilu:
pogoje) in soglasja projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu:
soglasja) na podlagi predložene dokumentacije, in sicer:
1. za mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora,
2. za pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi ob
jektov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve,
3. za soglasja za priključitev obstoječe stavbe:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe,
– projekt vodovodnega priključka,
– projekt za izvedbo internega vodovodnega omrežja
stavbe,
– pogodbo o služnosti lastnikov parcel, po katerih bo
potekal vodovodni priključek,
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4. za soglasja za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1 : 1000 ali 1 : 500,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode,
– projekt vodovodnega priključka,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo
potekal vodovodni priključek,
– pogodbo o služnosti, po katerih bo potekal vodovodni
priključek,
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo in vodovodnim priključkom
v merilu 1 : 1000 ali 1 : 500,
6. za soglasja k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja
oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, izvajalec
zaračuna materialne stroške, po veljavnem ceniku, ki ga sprejme pristojni organ.
23. člen
S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo za
uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in
vodenje katastra javnega vodovoda (v nadaljnjem besedilu:
kataster), ki vsebuje baze podatkov o infrastrukturnih objektih,
omrežjih in napravah namenjenih izvajanju javne službe. Podrobnejšo vsebino katastra določa Tehnični pravilnik.
Uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra
financira občina, v deležu, ki se določi v dogovoru z ostalimi
občinami, lastnicami izvajalca.
Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last občine v deležu, ki se določi v dogovoru z ostalimi občinami, lastnicami
izvajalca javne službe in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo
vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, in
usklajeno s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema ter Tehničnega pravilnika.
Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov.
Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra
osebam, ki za to izkažejo upravičen interes, in sicer v obsegu
izkazanega upravičenega interesa.
Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžan posredovati
vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti
zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec
slednjemu dolžan posredovati brezplačno, za posredovanje
ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem
upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij javnega značaja.
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– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– omogočiti preverjanje izvedbe in delovanja cevovoda in
opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo
vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe plačati
skladno s predpisi, ki urejajo storitve javne službe,
– varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto pred
zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in drugimi škodljivimi vplivi,
– zagotavljati dostop za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
– sporočati okvare na javnem vodovodu, vodovodnem
priključku in obračunskem vodomeru,
– zagotoviti dostop do internih inštalacij zaradi pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve tlaka na internem
omrežju,
– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo
obračunskega vodomera,
– zagotoviti dostop za izvajanje vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki postanejo veljavne po poravnavi
vseh zapadlih obveznosti uporabnika,
– plačevati račune za storitve javne službe v roku, navedenem na računu,
– urejati delitve stroškov porabljene vode v večstanovanjskih stavbah,
– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj
pri oskrbi z vodo,
– dovoliti obnovo vodovodnega priključka in pred ponovno
priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– pisno obveščati izvajalca o odvzemu vode iz hidrantov,
– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu,
– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi
z vodo kot posledice njegovega ravnanja in
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
27. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja
vodovodnega priključka mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop do vodovodnega omrežja,
dovoliti prehod.
Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena
mora izvajalec zagotoviti vzpostavitev nepremičnine v prvotno
stanje.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

2. Odvzemi vode iz javnih hidrantov

24. člen
Uporabnik storitve javne službe je fizična ali pravna oseba,
ki uporablja vodo iz javnega vodovoda na območju občine.

28. člen
Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem
vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje
kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne
prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca in če
razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode.
V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega člena se
med izvajalcem in uporabnikom sklene pogodba, v kateri se
določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode.

25. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodomerno mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku,
– povečati odvzem vode,
– ukinitve priključka.
1. Obveznosti uporabnikov
26. člen
Uporabniki morajo:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno
omrežje in interne hidrante,

29. člen
Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta
na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob
naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik
pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode,
količini porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na
hidrantih. Enote javne gasilske službe občine za namen pripra-
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vljenosti na nesreče lahko izvajajo gasilski preventivni pregled
hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na
hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih javna gasilska služba
občine obvesti izvajalca.
30. člen
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu
zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali
poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo
uporabnika.
Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo
za okvare ali poškodbe, ki nastanejo pri izvajanju drugih nalog
zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih
in drugih nesrečah.
31. člen
Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno kot
del vodovodne napeljave uporabnika, se mora registrirati preko
obračunskega vodomera.
3. Uporaba javnega vodovoda
32. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda
samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo drugih
uporabnikov, in ki ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.
33. člen
Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati iz lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna
napeljava na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena ločeno,
brez kakršnekoli medsebojne povezave.
Vso porabljeno vodo iz drugega vodnega vira mora uporabnik meriti z obračunskimi vodomeri, ki jih mora odčitati
izvajalec.
34. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so v primeru višje sile
dolžni po potrebi zmanjšati rabo vodnega vira in omogočiti izkoriščanje njegove zmogljivosti za prednostno oskrbo osnovnih
življenjskih potreb.
4. Uporaba vodovodnega priključka
35. člen
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati
obračunskega vodomera.
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik
prijaviti izvajalcu.
36. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da
meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera
ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc,
nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
37. člen
Stroški prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera
ter stroški celotne izvedbe novega vodovodnega priključka
bremenijo uporabnika.
Če uporabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera,
krije stroške njegove zamenjave.
38. člen
Izvajalec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za njihove
redne preglede in za menjavo.
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Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja in zamenjave obračunskega vodomera bremenijo uporabnika v obliki števnine,
ki jo izvajalec mesečno zaračunava uporabnikom.
39. člen
Stroški okvar, nastalih na vodovodnem omrežju uporabnika, bremenijo uporabnika, razen če so okvare nastale po
krivdi izvajalca.
5. Obveznosti izvajalcev del
40. člen
Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih zemljišč,
v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč,
vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do
poškodb javnega vodovoda in vodovodnih priključkov.
Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka
tega člena pri izvajalcu pridobiti podatke o poteku javnega
vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku
del pisno obvestiti.
Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti
javni vodovod ali vodovodni priključek v prvotno stanje tako,
da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca in javno površino
vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del.
V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali vodovodnega
priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti popravilo
poškodb pri izvajalcu in poravnati vse stroške popravila.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
41. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna občine in
– drugih virov.
Cena storitve javne službe se določa skladno s predpisi,
ki urejajo oblikovanje cen za izvajanje javne službe. Cene oblikuje izvajalec, pregleda in strokovno potrdi pristojni organ.
Višino tarif za storitve vzdrževanja priključkov na javni
vodovod in obračunskih vodomerov določi izvajalec v soglasju
s pristojnim organom.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
42. člen
Infrastruktura javne službe na območju občine za izvajanje javne službe je sistem cevovodov ter z njimi povezanih
objektov in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in
elektro opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno omrežje, primarno
omrežje ali transportno omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij z vodo kot to določajo
predpisi storitev javnih služb.
VIII. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV
V UPRAVLJANJE
43. člen
Za prevzem vodovodnih objektov in naprav v upravljanju
izvajalcu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno
dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evidenco pri-
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ključkov in hidrantov, evidenco osnovnih sredstev in njihove
vrednosti, urejena lastninska razmerja, odlok o zaščiti vodnega vira).
2. Vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi Urada za standardizacijo
in meroslovje.
3. Izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki
se predaja, in stroški v zvezi s prevzemom.
4. Sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda, ki se prevzema.
5. Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano
z zapisniki o primopredaji (dokumentacije, evidence, knjigovodskih podatkov, listin o lastništvu in ostalih poslovnih zadev).
IX. NADZOR
44. člen
Nadzor nad izvajanjem določb 4., 16. in 41. člena tega
odloka izvaja pristojni organ občine.
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa,
opravlja organ občine, pristojen za nadzor.
X. KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba
– izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju s 17. členom. Z globo 400 EUR se
kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna
oseba pravne osebe – izvajalec.
46. člen
Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 26. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 27. člena,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 29. člena,
– ravna v nasprotju s 30. členom
– ravna v nasprotju z 31. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom,
– ravna v nasprotju s 35. členom.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
47. člen
Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec delpravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s 40. členom.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
48. člen
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik
– uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 26. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 27. člena,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 29. člena,
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– ravna v nasprotju s 30. členom,
– ravna v nasprotju z 31. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom,
– ravna v nasprotju s 35. členom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Lokalne vodovodne sisteme na območju občine, ki obratujejo, mora izvajalec prevzeti v upravljanje v roku dveh (2) let
po uveljavitvi tega odloka s pogodbo, na podlagi pregleda in
njegovega pisnega strokovnega mnenja, ki mora vsebovati
oceno stroškov obratovanja in prevzema.
50. člen
Kataster komunalnih naprav iz prvega odstavka 23. člena
tega odloka mora izvajalec uskladiti z dejanskim stanjem najkasneje v dveh letih po uveljavitvi odloka.
51. člen
Predlog tehničnega pravilnika in tarifni pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo vode iz javnega vodovodnega
omrežja izvajalec v sodelovanju s pristojnim organom pripravi
najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
52. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o dobavah in odjemu pitne vode ter ravnanju z vodnjaki na
območju občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 38/93).
53. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2007-8-5
Bistrica ob Sotli, dne 27. decembra 2007
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

1002.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Bistrica ob
Sotli

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB in 21/06 – odločba US RS), 3., 7. in 35. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS,
št. 105/02, 50/04) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 49/99, 125/03 in 73/06) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 8. redni seji dne 27. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode
v Občini Bistrica ob Sotli
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Bistrica ob Sotli (v nadaljnjem besedilu: občina) način opravljanja storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja ko-
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munalne odpadne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu:
storitve javne službe) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja storitev javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja storitev javne službe in način njihovega
oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
storitev javne službe.
2. člen
Pojmi uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot ga
določajo zakoni in podzakonski akti, s katerimi se ureja javna
služba, če ni pomen s tem odlokom posebej opredeljen.
Za potrebe izvajanja tega odloka imajo s tem odlokom
opredeljeni pojmi naslednji pomen:
1. Odpadna voda je voda, ki se po uporabi odvaja v javno
kanalizacijo in mora po kvaliteti ustrezati predpisom o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo.
2. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih
v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po
nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih.
Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna voda,
katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan in letna
količina ne presega 4000 m3, hkrati pa letno obremenjevanje
zaradi odvajanja te vode ne presega 50 PE in letna količina
nobene od nevarnih snovi ne presega količine za nevarne snovi
in ustreza zakonskim predpisom o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
3. Padavinska voda je voda, ki je posledica padavin in
odteka s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom
prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode ali v tla.
4. Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni, gospodarski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Tehnološke odpadne vode so tudi hladilne
vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz objektov in naprav
za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov.
5. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne
vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.
6. Merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča
tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode.
7. Kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo je kanalizacijska cev, ki poteka od zbirnega jaška objekta, ki se
priključuje in je priključena na revizijski jašek na javnem kanalizacijskem omrežju.
8. Priključitev je spojitev kanalizacijskega priključka na
revizijski jašek na javnem kanalizacijskem omrežju.
9. Priključni jašek je revizijski jašek javnega kanalizacijskega omrežja, kjer se kanalizacijski priključek spoji z javnim
kanalizacijskim omrežjem in je sestavni del javnega kanalizacijskega omrežja. Priključni jašek mora biti, kolikor je to mogoče,
postavljen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno
in javno lastnino.
10. Interna kanalizacija je kanalizacija z vsemi napravami v zgradbi in na zemljišču uporabnika do kanalizacijskega
priključka.
11. Ponikanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena
skladno s predpisi, v tla, brez namena gnojenja prek ponikovalne naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega
cevovoda.
12. Populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan.
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13. Nevarne snovi v odpadni vodi so tiste snovi ali kemijske spojine, ki:
– so kot škodljive in nevarne snovi določene po predpisih,
– povzročajo škodo na javni kanalizaciji,
– škodljivo delujejo na čiščenje odpadnih voda,
– škodujejo biološkim združbam v sprejemniku,
– povzročajo, da odvečen mulj ne ustreza lastnostim, ki so
določene z uredbami, katere je sprejelo pristojno ministrstvo.
14. Mala čistilna naprava je komunalna čistilna naprava
iz predpisa, ki ureja odvajanje odpadnih voda iz malih komunalnih čistilnih naprav.
15. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh s tehnološko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne
naprave, ki jo povzroča tehnološka odpadna voda enega ali
več istovrstnih virov, presega 40%, merjeno s KPK.
16. Pristojni organ je organ občinske uprave, stvarno
pristojen za gospodarske javne službe.
17. Tehnični pravilnik je akt, ki ureja področje tehničnih
normativov in postopkov pri odvajanju in čiščenju komunalnih
in padavinskih odpadnih voda.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo zagotavlja občina v obliki javnega podjetja
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na območju občine v obsegu
in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda na celotnem območju Občine Bistrica
ob Sotli upravlja in gospodari OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec).
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje
splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega
po standardu SIST ISO 9001, ki vsebuje tudi program oskrbe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
ki ga izdela izvajalec, skladno s pravilnikom, ki ureja odvajanje
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER
NJIHOVA PROSTORKA RAZPOREDITEV
4. člen
Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja
dejavnosti, in padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno
kanalizacijo z javnih površin ali streh.
Izvajanje storitve javne službe mora biti zagotovljeno na
območju celotne občine. V okviru javne službe mora izvajalec
javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo, zagotoviti:
1. vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo
3. prevzem in obdelavo blata iz malih komunalnih čistilnih
naprav in
4. prve meritve in obratovalni monitoring za komunalne
čistilne naprave.
Kot posebno storitev javne službe zaradi uporabe objektov javne kanalizacije izvajalec javne službe zagotavlja še:
1. odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo in
2. prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč.
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za
stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno
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kanalizacijo in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
1. redno praznjenje septičnih jam in odvoz njihove vsebine v komunalno čistilno napravo,
2. prevzem blata iz obstoječih greznic pri uporabniku
storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat letno za stavbe,
v katerih se izvaja poslovna dejavnost, in najmanj enkrat na
dve leti za stavbe, v kateri so stanovalci s stalnim prebivališčem
v njen,
3. prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri
uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na
štiri leta in
4. prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s predpisom,
ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav,
5. izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne ali strehe
stavb, se ne štejejo za storitev javne službe ne glede na to,
če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti
v komunalni ali skupni čistilni napravi
5. člen
(lokalna gospodarska javna infrastruktura)
Javna kanalizacija je sistem kanalov in jarkov ter z njimi
povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske
vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom
prekritih javnih površin.
Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura.
Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne ter nepretočne greznice ter male čistilne naprave z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.
6. člen
(uporabniki)
Uporabniki javne službe iz tega odloka so gospodinjstva
in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javne oskrbe, oziroma
vsaka druga fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali posestnik
objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna in/ali padavinska
voda, ki odteka v javno kanalizacijo ali greznice.
Za potrebe izvajanja tega odloka so fizične osebe organizirane v gospodinjstva. Gospodinjstvo kot uporabnik je
oseba ali skupina oseb, ki prebiva v eni stanovanjski enoti in jo
v razmerju do javne službe oziroma do izvajalca zastopa ena
od polnoletnih oseb v gospodinjstvu (stanovanjski enoti), ki je
za obveznosti po tem odloku za člane gospodinjstva solidarno
odgovorna v razmerju do izvajalca.
Praviloma je uporabnik posestnik objekta. Posredni in
neposredni posestnik (praviloma lastnik in uporabnik oziroma
najemodajalec in najemnik) sta za obveznosti po tem odloku
solidarno (nerazdelno) odgovorna.
Razmerje med uporabnikom in izvajalcem javne službe se
vzpostavi na način, določen v 13. členu tega odloka.
7. člen
(javna pooblastila)
S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo za
uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in
vodenje katastra komunalnih naprav (v nadaljnjem besedilu:
kataster), ki vsebuje baze podatkov o infrastrukturnih objektih,
omrežjih in napravah namenjenih izvajanju javne službe. Podrobnejšo vsebino katastra določa Tehnični pravilnik.
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Uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra
financira občina v deležu, ki se določi v dogovoru z ostalimi občinami, za katere izvajalec izvaja storitev odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode,
Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last občine v deležu, ki se določi v dogovoru z ostalimi občinami iz predhodnega
odstavka in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno
s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema
ter Tehničnega pravilnika.
Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov.
Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra
osebam, ki za to izkažejo upravičen interes, in sicer v obsegu
izkazanega upravičenega interesa.
Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžan posredovati
vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti
zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec
slednjemu dolžan posredovati brezplačno, za posredovanje
ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem
upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij javnega značaja.
Izvajalec ima javno pooblastilo tudi za vodenje vseh evidenc po tem odloku, razen za tiste evidence, za katerih vodenje so z veljavnimi predpisi in tem odlokom pooblaščeni drugi
subjekti.
V okvir javne službe iz tega odloka sodi tudi izvajanje
vzdrževalnih del v javno korist na javnem kanalizacijskem
omrežju.
8. člen
(Tehnični pravilnik)
Izvajalec sprejme Tehnični pravilnik z navodili, normativi
in standardi o javnem kanalizacijskem sistemu in odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini (v
nadaljevanju Tehnični pravilnik).
Tehnični pravilnik podrobneje določa navodila in tehnične
normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje
javne kanalizacije z namenom, da se poenoti izvedba in doseže
zanesljivo delovanje ter druge pogoje za izvajanje javne službe,
varstvene razmere glede odvajanja odpadnih voda na vodovarstvenem območju, opredeljuje izvajanje nadzora nad gradnjo
javne kanalizacije ter ureja pravico vpogleda v kataster komunalnih naprav oziroma pridobivanje drugih informacij javnega
značaja in stroškovnik za pridobivanj teh informacij.
IV. OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU
UPORABNIKOV IN IZVAJALCA
9. člen
(stvarnopravna razmerja javne infrastrukture)
Javna infrastrukturna omrežja, objekti in naprave ter zemljišča, na katerih je ta javna infrastruktura zgrajena in ki se
predajo v upravljanje izvajalcu, so v lasti občine. Infrastrukturni
objekti in zemljišča se v zemljiško knjigo vpišejo kot lastnina
občine, služnostne pravice pa v korist občine in vsakokratnega
upravljavca.
Lastniki nepremičnin, preko katerih poteka javno infrastrukturno omrežje oziroma na njih stojijo javni infrastrukturni
objekti ali naprave, so lahko tudi druge pravne ali fizične osebe,
ki pa so dolžne občini omogočiti ustrezno služnostno ali drugo
stvarnopravno pravico v skladu s smiselno uporabo prvega
odstavka. V nasprotnem primeru mora izvajalec o tem obvestiti občino, ki mora nemudoma pričeti postopek za omejitev
lastninske pravice lastnika zemljišča.
Brez soglasja občinskega sveta so omrežja, objekti, naprave in zemljišča iz prvega odstavka tega člena izven pravnega
prometa, niso predmet hipoteke, na njih ni mogoča izvršba in jih
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ni mogoče priposestvovati ali na drugačen način pridobiti lastninske ali drugih stvarnih pravic, razen služnosti za napeljevanje
kanalizacijskih, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav,
plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena.
10. člen
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Uporabnik je dolžan z objekti iz prvega odstavka gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne
vode in da voda pred iztokom v javno kanalizacijo ali naravni
odvodnik oziroma površinski vodotok izpolnjuje zahteve predpisov o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo.

(omrežja, objekti in naprave v upravljanju izvajalca)
Omrežja, objekti in naprave v upravljanju izvajalca so:
1. magistralno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih
voda medobčinskega pomena,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda
na magistralnem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadnih in padavinskih voda na
magistralnem omrežju.
2. primarno omrežje in naprave:
– primarno omrežje in naprave javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, ki
rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz
dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih
območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali več proizvodnih obratov, ki so na območju
takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni
napravi ali z navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje.
3. sekundarno omrežje in naprave:
– sekundarno omrežje in naprave javne kanalizacije (v
nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov in
jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne
vode in podobnih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne
in padavinske vode v naselju ali njegovem del. Sekundarno
omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.
4. male čistilne naprave:
– komunalne čistilne naprave iz opredeljene v predpisu,
ki ureja odvajanje odpadnih voda iz malih komunalnih čistilnih
naprav.
11. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
Objekti in naprave, ki so v lasti uporabnika ali uporabnikov so:
1. interna kanalizacija,
2. del priključka stavbe (kanalizacijski priključek), ki leži
na zemljiški parceli, na kateri stoji stavba ali več stavb, ki jim
priključek služi,
3. septične jame,
4. obstoječe greznice,
5. male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
6. vodomeri na lastnih vodnih virih ali na iztokih pred
izpustom v javno kanalizacijo,
7. merilna mesta in vzorčevalniki na kanalizacijskem priključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav.
Objekti iz prvega odstavka tega člena so v upravljanju
upravljalcev v stavb ali lastnikov stavb.
Lastniki objektov iz prvega odstavka tega člena morajo
samo zagotoviti:
– redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in
priključkov na javno kanalizacijo,
– redno vzdrževanje septičnih jam, obstoječih greznic ter
malih komunalnih čistilnih naprav,
– občasno preverjanje tehnične brezhibnosti priključkov
na javno kanalizacijo, septičnih jam ter malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na 20 let.
Lastniki objektov iz prvega odstavka tega člena lahko
vzdrževanje, čiščenje in tehnično preverjanje teh objektov prenesejo s pogodbo na izvajalca javne službe.

V. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNEGA
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
12. člen
(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in
dajanje soglasij)
Izvajalec ima javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, kolikor to ni v nasprotju
z zakonom:
– k lokacijskim načrtom oziroma drugim prostorskih aktom;
– k projektnim rešitvam oziroma drugim aktom v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja;
– za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje;
– za posege v prostor, kjer poteka javno kanalizacijsko
omrežje;
– za povečanje oziroma zmanjšanje priključne moči;
– v drugih primerih določenih z zakonom.
Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in naprav javne kanalizacije, če je tako določeno s predpisi.
13. člen
(javna pooblastila)
Izvajalec ima, poleg javnih pooblastil iz prejšnjega člena,
tudi, skladno s 7. členom tega odloka, javno pooblastilo za vodenje katastra komunalnih naprav in evidenc po tem odloku.
V katastru javne kanalizacije se vodijo podatki o:
– objektih in napravah sekundarnega in primarnega
omrežja,
– komunalnih in skupnih čistilnih napravah,
– priključkih stavb na javno kanalizacijo.
14. člen
(priključitev na javno kanalizacijsko omrežje)
Na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija je obvezna
priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v dvanajstih mesecih po tem, ko uporabnik prejme obvestilo iz tretjega odstavka
15. člena tega odloka, sicer nastane obveznost plačila storitev
javne službe po samem odloku.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka priključitev na
javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna, ko bi bile tehnične
rešitve, ki bi le-to omogočile, nesorazmerno drage. V tem primeru je uporabnik odvajanja komunalne odpadne vode dolžan
urediti z izgradnjo nepretočne greznice oziroma male čistilne
naprave, skladno s predpisi.
Ne glede na določila prvega odstavka tega člena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje prav tako ni obvezna
v primeru, da uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo
v malo čistilno napravo, ki je bila izgrajena in predana v uporabo skladno s predpisi.
V primeru spora o tem, ali obstoji dolžnost priključitve
na javno kanalizacijsko omrežje, odloči o tem v upravnem
postopku pristojni organ občinske uprave, stvarno pristojen za
gospodarske javne službe.
Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljena
samo ob izpolnitvi pogojev iz soglasja k priključitvi, ki ga je
dolžan izvajalec izdati v skladu z določili tega odloka, ter pod
pogojem, da objekt razpolaga z gradbenim ali temu ustreznim
upravnim dovoljenjem. Gradbeno oziroma ustrezno dovoljenje
ni potrebno, ko gre za objekte, zgrajene pred letom 1967.
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Uporabnik mora pred priključitvijo z izvajalcem skleniti
pogodbo o izvajanju storitev gospodarske javne službe, ki je
predmet tega odloka. Kjer je več uporabnikov vezanih na en
obračunski vodomer, sklene pogodbo v imenu uporabnikov
upravnik ali druga s strani uporabnikov pooblaščena oseba, na
podlagi pravnega akta z uporabniki oziroma solastniki objekta
oziroma objektov.
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo opustiti greznice v skladu s predpisi in izvajalcu omogočiti nadzor
nad kanalskim priključkom in revizijskim jaškom. Smernice
za opustitev in sanacijo greznic poda izvajalec na zahtevo
uporabnika.
15. člen
(pravica do priključitve na omrežje)
Izvajalec je dolžan dopustiti priključitev na javno kanalizacijo, če uporabnik vloži zahtevo in to dopuščajo zmogljivosti ter
tehnična izvedba priključitve na javno kanalizacijo.
Če priključitev ni možna, mora izvajalec o uporabnikovi
zahtevi odločiti z upravnim aktom, zoper katerega je možna
pritožba.
Ob usposobitvi nove kanalizacijske infrastrukture, ki omogoča priključitev dodatnih objektov oziroma uporabnikov, izvajalec obvesti potencialne nove uporabnike in organe lokalne
skupnosti o možnosti priključitve ustreznih objektov na javno
kanalizacijsko omrežje in jim posreduje tudi pogoje za izvedbo
priključka.
Izvajalec ne sme izvesti priključka uporabniku, če ta nima
izdelanega projekta priključka v skladu s Tehničnim pravilnikom. V enostavnih primerih in po dogovoru z upravljavcem je
ta rešitev lahko tudi tipska.
16. člen
(kanalizacijski priključek)
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej,
lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
Vsa dela pri graditvi objektov javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov nadzira izvajalec. Priključitev na javno
kanalizacijo lahko izvede izvajalec oziroma za to usposobljena
oseba pod nadzorom izvajalca.
Izvajalec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.
17. člen
(prepoved posegov v omrežje)
Brez soglasja izvajalca ni dovoljeno izvajanje kakršnihkoli
del ali posegov na omrežjih, objektih in napravah, določenih
v 10. členu tega odloka.
Vsa dela na javnem kanalizacijskem omrežju, kanalizacijskem priključku ter interni kanalizaciji nadzira izvajalec oziroma
s strani izvajalca v skladu z veljavno zakonodajo pooblaščena
oseba.
18. člen
(akti v postopku izdaje gradbenega dovoljenja)
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja izvajalec določa
projektne pogoje ter daje soglasja k projektnim rešitvam. Postopek določanja projektnih pogojev ter dajanja soglasij, roki,
zahtevana dokumentacija, zaračunavanje stroškov in druga
s temi postopki povezana vprašanja se, upoštevajoč področne
predpise, uredijo v Tehničnem pravilniku.
19. člen
(začasni priključek)
Začasni priključek je možen, kadar za objekt niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 14. člena tega odloka, pod
pogojem, da to ne zahteva povečanih zmogljivosti obstoječega
kanalizacijskega sistema. Za izvedbo začasnega priključka iz
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prvega odstavka je potrebno soglasje izvajalca, izdano v upravnem postopku.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena se izda največ
za dobo enega leta, lahko pa se ga podaljša za dobo največ
enega leta, brez obveznosti ponovnega plačila stroškov izdaje
soglasja.
20. člen
(ukinitev priključka)
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le
v primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta
odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni pred
ukinitvijo priključka. Izvajalec po odjavi izbriše uporabnika iz
registra kanalizacijskih priključkov ter na stroške uporabnika
fizično ukine priključek.
VI. PREVZEM NAPRAV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA
OMREŽJA V UPRAVLJANJE
21. člen
(prenos objektov izvajalcu)
Investitor javnega kanalizacijskega omrežja ali njegovih
posameznih elementov, objektov oziroma naprav mora po končani gradnji, skladno s pogodbo, prenesti objekte in naprave
v upravljanje in gospodarjenje izvajalcu. Investitor je dolžan
poleg objektov in naprav izvajalcu izročiti tudi vso projektno
in tehnično dokumentacijo ter vsa predpisana upravna dovoljenja.
Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano
z zapisniki o primopredaji dokumentacije. Pri prevzemu obstoječih objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje mora
biti izvajalcu izročena vsa dokumentacija, ki je na voljo, kot
npr. evidence, knjigovodski podatki, blagajniški podatki, listine
o lastništvu, podatki o terjatvah in dolgovih in ostale poslovne
zadeve.
VII. MERITVE KOLIČIN IN OBRAČUN ODVEDENE TER
OČIŠČENE ODPADNE VODE
22. člen
(meritve količin in obračun odvajanja)
Odvedena odpadna in očiščena voda se obračunava
v kubičnih metrih. Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega
vodovoda, plačujejo odvedeno in očiščeno vodo v enaki količini
in v enakih razdobjih, kot jo plačujejo za porabljeno vodo.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodovodov in ki
so priključeni na sistem javne kanalizacije, plačujejo stroške
odvedene odpadne in očiščene vode v količini, kot jo porabijo.
Količina porabljene vode se meri z obračunskim vodomerom
(merilno napravo). Obračunski vodomer (merilno napravo) je
dolžan zgraditi uporabnik, skladno z zahtevami odloka, ki ureja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, in ostalimi
veljavnimi predpisi. Do vgraditve obračunskega vodomera (merilne naprave) se odvedena odpadna in očiščena voda uporabniku obračuna po pavšalni porabi, ki jo izvajalec določi na
podlagi kriterijev iz traifnega pravilnika o načinu obračunavanja
stroškov, povezanih z izvajanjem javne službe.
Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena lahko
uporabnik v primeru, ko količina odvedene odpadne in očiščene vode bistveno odstopa od količine pitne oziroma tehnološke
vode, na svoje stroške zahteva vgradnjo merilne naprave za
merjenje količin odvedene odpadne in očiščene vode. Takšno
napravo je uporabnik dolžan vzdrževati sam, na lastne stroške,
upoštevajoč pri tem zahteve Tehničnega pravilnika. V primeru
vgradnje v tem odstavku opredeljene merilne naprave, se količina odvedene odpadne in očiščene vode obračunava skladno
s stanjem po takšni merilni napravi.
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Plačila storitev javne službe se oprostijo osebe, ki izkažejo, da odpadno vodo iz kmetijske dejavnosti uporabljajo na
kmetijskih površinah. V ta namen morajo za merjenje količin
porabljene vode za kmetijsko dejavnost namestiti obračunski
vodomer (merilno napravo).
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obremenitve, ki jo določi Vlada Republike Slovenije s sklepom
na predlog ministrstva, pristojnega za okolje.
Okoljska dajatev je prihodek proračuna Republike
Slovenije in se plačuje ter obračunava v skladu z veljavnimi
predpisi.

23. člen
(okvara obračunskega vodomera oziroma merilne naprave)
Kolikor izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski
vodomer oziroma merilna naprava v okvari ali je ugotovljen
nedovoljen način rabe ali če iz drugega razloga ni mogoče
odčitati obračunskega vodomera (merilne naprave), je osnova
za obračun povprečna dnevna poraba zadnjega obračunskega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov, oziroma
v obdobju 12 mesecev pred nastankom okvare.
Plačila storitev javne službe se oprosti uporabnik, ki izkaže, da je prišlo do okvare internega omrežja, voda pa ni odtekala v kanalizacijo, in sicer za tisto količino vode, ki presega
povprečno dnevno porabo zadnjega obračunskega obdobja,
ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov, oziroma v obdobjih
12 mesecev pred nastankom okvare.
24. člen
(merilno mesto)
Merilno mesto je objekt na priključku uporabnika, ki služi
nadzoru in kontroli odpadnih vod posameznega uporabnika.
Izvedeno mora biti, kolikor je to zahtevano v skladu z veljavnimi
predpisi in Tehničnim pravilnikom.
Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, je dolžan
zgraditi merilno mesto in mora predhodno izvajalcu predložiti
projekt za izvedbo merilnega mesta. V osmih dneh po izgradnji
merilnega mesta mora uporabnik pisno zaprositi izvajalca za
nadzorni pregled merilnega mesta.
Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora po izvedbi merilnega mesta:
1. voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta,
2. dovoliti izvajalcu dostop do merilnega mesta in mu
omogočiti pregled obratovalnega dnevnika,
3. dovoliti izvajalcu odvzem vzorcev odpadne vode za
določitev kvalitete odpadne vode in meritve količine odpadne
vode ter
4. izvajalcu dovoliti redno pregledovanje delovanja merilnih naprav.
25. člen
(izvajanje in pogostost meritev)
Meritve, ki so osnova za izračun kanalščine, izvaja izvajalec. Stopnja onesnaženosti komunalnih odpadnih vod iz
gospodinjstev in ostalih uporabnikov je določena na osnovi
splošnih določil in predpisov, ki so podani s strani pristojnih
ministrstev.
Pogostost meritev mora biti usklajena z veljavnimi predpisi.
26. člen
(stroški opravljanja meritev in odvajanja)
Vse stroške odvajanja, meritev in čiščenja odpadne vode
plača uporabnik javne kanalizacije.
V primeru, da se v objektu oziroma na nepremičnini,
priključeni na omrežje izvajalca, nahaja več uporabnikov, le-ti
z medsebojnim sporazumom določijo deleže, po katerih plačujejo storitev odvajanja, meritev in čiščenja odpadne vode.
27. člen
(okoljske dajatve)
Zavezanci za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode, so dolžni plačati ceno za enoto

VIII. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA
28. člen
(odvajanje tehnoloških odpadnih voda)
V javno kanalizacijo se smejo izpuščati samo tiste tehnološke odpadne vode, ki ne prekoračijo vrednosti emisij snovi
in toplote, ki jih določajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
Za odvajanje tehnoloških odpadnih voda, ki vsebujejo
tudi neraztopljene snovi (aluminij, železo, amonijev dušik in
vsota tenzidov) se izvajalec in uporabnik dogovorita s posebno
pogodbo.
Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni
primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo to vodo očistiti skladno s predpisi
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo. V primeru, če takšno odpadno vodo v javno
kanalizacijo odvede brez prehodnega očiščenja, je ne glede na
krivdo odškodninsko odgovoren za vso v posledici takšnega
ravnanja morebiti nastalo škodo.
Uporabnik mora uveljavljati take ukrepe in tehnične rešitve, ki zmanjšujejo količino in stopnjo onesnaženosti odpadne
vode, ki odteka v javno kanalizacijo.
29. člen
(meritve stopnje onesnaženosti)
Meritve stopnje onesnaženosti tehnoloških odpadnih vod,
ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se izvajajo skladno s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode
in javno kanalizacijo. Meritve stopnje onesnaženosti je dolžan
zagotoviti uporabnik.
V posebnih primerih lahko izvajalec predpiše dodatne
pogoje za način vzorčenja, pogostnost meritev in analizne
parametre, ki so sicer določeni z veljavnimi predpisi.
Izvajalec lahko zmanjša pogostnost in obseg meritev, ki
so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da je kakovost
odpadne vode na priključku v javno kanalizacijo ustrezna,
vendar se meritev ne sme opravljati na manj kot vsakih šest
mesecev.
30. člen
(posebna pogodba)
Posebno pogodbo z izvajalcem morajo skleniti uporabniki
v primeru, če dosegajo:
1. nadpovprečne količine odpadne vode,
2. nadpovprečna nihanja količin odpadne vode,
3. nadpovprečne parametre onesnaženja odpadne vode
oziroma nihanj parametrov
4. za odvajanje vseh tehnoloških odpadnih voda.
31. člen
(obveznost obveščanja)
Uporabnik javne kanalizacije je dolžan takoj obvestiti izvajalca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče,
okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle
v javno kanalizacijo.
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti izvajalca o vseh spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnejšega
značaja.
O rezultatih meritev onesnaženosti je uporabnik dolžan
obveščati izvajalca najmanj enkrat letno oziroma do 31. ja
nuarja tekočega leta za preteklo leto.
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IX. PADAVINSKE VODE
32. člen
(odvajanje padavinskih voda)
Padavinsko vodo je potrebno odvajati neposredno v naravne odvodnike (vodotoke) ali s ponikanjem v tla.
Padavinske vode, ki so tako onesnažene, da se na podlagi določb podzakonskih aktov ne smejo odvajati neposredno
v vodotoke ali na ponikanje, mora lastnik ali upravljavec površin
primerno zajeti in očistiti ter jih speljati v vodotoke ali s ponikanjem v tla, kadar je to izvedljivo.
V primeru, če se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, za kar mora uporabnik pridobiti predhodno soglasje
izvajalca, se za plačilo odvajanja uporabljajo določila tega
odloka, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda, s tem, da se tarifa obračuna na podlagi velikosti površine,
s katere se padavinska voda odvaja.
X. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
NA OBMOČJIH, KJER NE OBSTAJAJO
IN NISO PREDVIDENI SISTEMI JAVNE KANALIZACIJE
33. člen
(gradnja lastnih naprav)
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije,
ali se po operativnem programu ne predvideva gradnja javne
kanalizacije, je pri gradnji novih objektov obvezna izgradnja
lastnih objektov za čiščenje odpadnih voda (čistilne naprave),
na katere se ne navezuje padavinskih voda. Dovoli se gradnja
izključno vodotesnih greznic na praznjenje ali navezavo na
primerno izvedeno malo čistilno napravo.
Za izgradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno
dovoljenje, h kateremu mora biti priloženo soglasje, ki ga izda
pristojni organ.
Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico.
Speljati jih je treba v sprejemnike, meteorno kanalizacijo ali
s ponikanjem v tla, kadar je to izvedljivo.
Obstoječe greznice, ki niso vodotesne so dolžni lastniki
odstraniti iz uporabe najkasneje do 31. 12. 2015, če je stavba
na vodovarstvenem območju. Na ostalem območju občine pa
najkasneje do 31. 12. 2017. Greznice, ki niso vodotesne je
potrebno nadomestiti z malimi čistilnimi napravami, ki imajo
ustrezen certifikat ali vodotesnimi greznicami.
Lastnik stavbe na območjih iz prvega odstavka tega člena
je dolžan z izvajalcem skleniti pogodbo o praznjenju greznice
oziroma odvozu blata iz male čistilne naprave in o izvajanju
obratovalnega monitoringa. Pogodbo je dolžan skleniti v roku
enega leta po uveljavitvi tega odloka.
34. člen
(čiščenje in vzdrževanje)
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje lastnih objektov za čiščenje odpadnih voda (greznic,
čistilnih naprav).
Praznjenje greznic je obvezno in se opravlja po potrebi
s strani izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda oziroma najmanj enkrat letno za stavbe
v katerih se izvaja poslovna dejavnost in najmanj enkrat na dve
leti za stavbe, v katerih so stanovalci s stalnim prebivališčem
v njem. Uporabniki so dolžni v ta namen omogočiti in dopustiti
dostop do greznic s specialnimi vozili. Izvajalec izda potrdilo
o praznjenju greznice, ki ga mora uporabnik predložiti na zahtevo inšpekcijskih služb.
Vsebino greznic se lahko odpelje izključno na napravo za
prevzem in čiščenje grezničnih gošč.
V primeru, ko izvajalec ugotovi, da vsebina greznice, ki je
bila pripeljana na čistilno napravo ne ustreza pogojem za spre-
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jem, naredi potrebne analize ter uredi obdelavo in odstranitev
neustrezne vsebine na stroške uporabnika.
Vsebina greznic, blata iz malih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij
ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo.
Glede plačila storitve iz drugega odstavka tega člena se
uporabljajo določila tretjega in četrtega odstavka 44. člena
tega odloka.
Izvajalec je dolžan voditi evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami, na podlagi katere se pripravlja plan
praznjenja. Dejanske termine praznjenja je upravljavec dolžan
uskladiti z uporabnikom.
XI. MOTNJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
35. člen
(motnja delovanja sistema brez objave)
Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez
objave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane
zaradi tega, najprej prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda, in sicer tako, da se uporabniku prekine odtok iz
notranje kanalizacije v javno kanalizacijo, in nato dobavo vode
iz javnega vodovoda, v naslednjih primerih:
– če je zaradi stanja interne kanalizacije stavbe ali naprav v njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije, proces
čiščenja na komunalni čistilni napravi ali zdravje oziroma
premoženje ljudi,
– če je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo
izveden brez soglasja izvajalca,
– če uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev
drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski
priključek ali če spremeni zmogljivosti svoje napeljave,
– če uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in
stopnje onesnaženosti odpadne vode ali pregled na kanalizacijskem priključku,
– če uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo pri
ključka,
– če uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe
v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,
– če uporabnik z odvajanjem odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo.
Prav tako mora uporabnik v primerih iz prejšnjega odstavka na poziv izvajalca prekiniti črpanje iz lastnih virov ali
virov, pridobljenih na podlagi koncesije. Prekinjeno odvajanje
odpadne in padavinske vode oziroma dobava vode iz javnega
vodovoda velja za čas, do odprave vzroka prekinitve. Stroške
prekinitve in ponovne priključitve plača uporabnik.
36. člen
(motnja delovanja sistema z obvezno objavo)
Izvajalec ima pravico brez povračila škode povzročiti
motnjo v delovanju sistema odvajanja odpadnih in padavinskih voda tudi v naslednjih primerih:
1. za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del na javni
kanalizaciji,
2. za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in
napravah javne kanalizacije,
3. v primerih višje sile.
Izvajalec mora o času trajanja prekinitve odvajanja odpadnih voda v primeru izvedbe planiranih vzdrževalnih del
obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega
obveščanja pravočasno, in sicer vsaj en (1) teden pred prekinitvijo za planirana vzdrževalna dela.
V primerih iz 3. točke prvega odstavka lahko izvajalec
postopa skladno s sprejetimi načrti ukrepov za navedene
primere. V primerih krajših nepredvidljivih prekinitev (do treh
ur) odvajanja odpadnih in padavinskih voda objava za upravljavca ni obvezna.
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XII. OBRAČUN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE
IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
37. člen
(plačevanje stroškov)
Uporabniki javne službe so dolžni redno plačevati stroške
odvajanja in čiščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega
računa izvajalca.
38. člen
(obračun na internem vodovodnem omrežju
več uporabnikom)
V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju več
uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, izda
izvajalec račun upravniku objekta. Izvajalec lahko izda račun
za stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda tudi posameznim uporabnikom objekta na podlagi pisnega dogovora
z upravnikom objekta ali pooblaščencem skupnosti lastnikov
stanovanj.
Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, so uporabniki
dolžni sporočiti, kdo je prejemnik računov za porabljeno vodo.
Izvajalec lahko izdaje račune tudi posameznim uporabnikom,
če več kot polovica uporabnikov, priključenih na isti obračunski
vodomer, podpiše delilno razmerje.
Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so namenjeni
za interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov izvajalec ne
vzdržuje in ne odčitava.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena lahko izvajalec in uporabnik ali upravnik stavbe skleneta
pogodbo o odčitavanju in vzdrževanju vodomerov na interni
napeljavi.
Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim
uporabnikom ni obveznost izvajalca, kar pomeni, da uporabniki
odgovarjajo nerazdelno solidarno po popolnega plačila dolga.
39. člen
(plačilo računa)
Račun mora uporabnik plačati v roku navedenem na
položnici ali računu.
Uporabnik lahko izvajalcu pisno ugovarja na izdani račun
v 10 dneh od dneva izdaje računa. Vloženi ugovor ne vpliva
na zapadlost računa. Izvajalec je na tak ugovor dolžan pisno
odgovoriti v 15 dneh od prejema ugovora in v tem času oziroma
do rešitve ugovora ne sme začasno prekiniti dobave vode, po
postopku določenem s tem in odlokom, ki ureja gospodarsko
javno službo oskrbe s pitno vodo.
40. člen
(prekinitev dobave vode)
Uporabniku, ki po preteku roka plačila, razen v primerih,
ko je njegovemu ugovoru ugodeno, ne plača celotnega zneska
po računu, izvajalec pošlje pisni opomin, s katerim ga opozori,
da mu bo dobava vode na njegove stroške začasno prekinjena,
če računa ne bo poravnal takoj.
Če celotni znesek računa niti v 15 dneh po vročenem
pisnem opominu z vsebino iz prvega odstavka tega člena ni
plačan, lahko izvajalec uporabniku začasno prekine dobavo
vode.
XIII. VARSTVO UPORABNIKOV
41. člen
(načini varstva pravic uporabnikov storitev javne službe)
Varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe se zagotavlja zlasti z:
– dolžnostjo sklenitve pogodbe, če so za to izpolnjeni
pogoji;
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– z možnostjo vložitve pritožb zoper odločitve izvajalca, ki
jih ta izda pri izvajanju javnih pooblastil;
– z možnostjo vložitve ugovora zoper dejanja ali opustitve
izvajalca, skladno z določbami tega odloka, naslovljenega na
izvajalca;
– z ukrepi, določeni z zakonodajo o varstvu potrošnikov;
– z drugimi predpisi.
42. člen
Uporabnik lahko v primeru, ko izvajalec krši dolžnost
sklenitve pogodbe z uporabnikom, ki mu ta pravica pripada,
zahteva od pristojnega organa izdajo odločbe s katero ta odloči o njegovi pravici, za katero uporabnik meni, da je kršena
in naloži izvajalcu sklenitev te pogodbe ali drugo ustrezno
ravnanje.
Izvajalec mora ponuditi sklenitev ustrezne pogodbe v roku
8 dni od dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka.
XIV. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
43. člen
(viri financiranja javne službe)
Viri financiranja gospodarske javne službe so:
a) plačila uporabnikov za storitve javne službe,
b) plačilo stroškov za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje,
c) druga plačila uporabnikov za storitve javne službe in
izvajanje javnih pooblastil (stroški projektnih pogojev, soglasij …),
d) sredstva občinskega proračuna,
e) sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
f) druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje
sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in
padavinskih voda.
Proračunsko financiranje javne službe se razmeji med
lokalno skupnostjo in državo na način, ki ga določa zakon.
Podrobnejši način obračunavanja storitev javne službe
se določi v tarifnem pravilniku o obračunavanju stroškov
za uporabo javne kanalizacije, ki ga sprejme občinski svet
občine.
44. člen
(plačila l uporabnikov za storitve javne službe)
Plačila uporabnikov za storitve javne službe so izražena
v eurih za porabljeni kubični meter vode. Plačila uporabnikov
za storitve javne službe so lahko različna za različne kategorije
uporabnikov ali za različne namene uporabe (gospodinjstvo,
ostali izven gospodinjski nameni, posebne kategorije gospodarskih subjektov).
Za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno
z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, ki imajo urejeno skupno
odvajanje odpadnih voda, predstavlja plačilo (v smislu točke a,
prvega odstavka 43. člena tega odloka) izvajalcu gospodarske
javne službe za naslednje storitve:
– praznjenje nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na
štiri leta; dejanska frekvenca se definira v Tehničnem pravilniku,
glede na porabo vode na odjemnem mestu,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav enkrat na štiri leta in
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje.
Kolikor je storitve iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega
odstavka potrebno opraviti v pogostejših časovnih intervalih,
kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku, je izvajalec gospodarske javne službe vsako nadaljnjo izvedbo teh storitev upravičen
zaračunati po tarifnem pravilniku. Ne glede na to, ali je storitev
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iz tretjega odstavka naročena, jo je uporabnik (iz tretjega odstavka) dolžan plačati.
45. člen
(plačilo stroškov za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje)
Ob priključitvi na kanalizacijsko omrežje je uporabnik dolžan plačati stroške priključitve na kanalizacijsko omrežje.
Stroški priključitve iz prvega odstavka tega člena vsebujejo predvsem stroške uporabljenega materiala ter pripravljalnih
in izvedbenih del za priključitev uporabnika na kanalizacijsko
omrežje. Stroški priključitve se lahko glede na zahtevnost izvedbe priključka razlikujejo.
Stroške priključitve iz prvega in drugega odstavka tega
člena uporabniku, ki se priključi na kanalizacijsko omrežje, zaračuna upravljavec z računom, glede katerega smiselno veljajo
določila 39. in 40. člena tega odloka.
46. člen
(druge storitve javne službe)
Druge storitve javne službe so tiste, ki so skladno s tem
odlokom in drugimi predpisi, ki določajo vsebino javne službe,
tako tudi določene v tarifi javne službe in jih lahko opravlja samo
izvajalec (na primer: trajni in začasni priklop in odklop priključka,
izdajanje soglasij v okviru javnih pooblastil in podobno).
Tarifa storitev iz prvega odstavka mora biti za enak obseg
storitev enaka za vse uporabnike, ne glede na vrsto uporabnika
ali njegovo lokacijo.
XV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV
47. člen
(programi javne službe, poročanje)
Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega
programa javne službe za prihodnje leto in ga najkasneje do
15. 11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu.
Izvajalec je dolžan najkasneje do 31. 3. vsakega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju
in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
48. člen
(obveznosti izvajalca)
Izvajalec ima pri izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno delovanje ter vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav,
ki so v njegovem upravljanju,
2. skrbi za meritve in obračun odvedene in očiščene odpadne vode,
3. redno kontrolira sestav odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za predčiščenje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik obratovanja le-teh,
4. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob motnjah ali prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih voda
neposredno ali prek sredstev javnega obveščanja,
5. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije ter
redno usklajuje kataster,
6. izdaja soglasja in omogoča priključitev na javno kanalizacijo,
7. dolžan je pisno obvestiti uporabnika o vsaki spremembi
pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,
8. nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije
ter kanalizacijskih priključkov,
9. sistematično pregleduje objekte in naprave javne kanalizacije ter priključnih jaškov,
10. izdela načrt ukrepov v primeru nepredvidljivih napak
in višje sile (36. člen),
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11. organizira odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode v primeru višje sile ter o tem poroča pristojnim
občinskim službam,
12. pripravlja predloge za načrtovanje, planiranje obnove,
širitve in dopolnitve kanalizacijskega sistema, skladno s predpisi, ki urejajo investicije v infrastrukturo,
13. kontrolira in izvaja praznjenje greznic,
14. vzpostavi in vodi evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami, na podlagi katere pripravlja plan za redno
praznjenje,
15. kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov,
16. pristojnemu organu v rokih iz 47. člena tega odloka
predloži predlog letnega ter dolgoročnega progama izvajanja
javne službe, ki je predmet tega odloka, ter poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe.
49. člen
(obveznosti uporabnika)
(1) Uporabnik javne kanalizacije ima naslednje obvez
nosti:
1. na javno kanalizacijo se lahko priključi le s soglasjem
izvajalca,
2. na že zgrajeno javno kanalizacijo se mora priključiti
najkasneje v 12 mesecih po izgradnji le te in hkrati opustiti
obstoječo greznico skladno z navodili izvajalca,
3. spremeniti kanalizacijski priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,
4. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno
s projektno dokumentacijo in Tehničnim pravilnikom,
5. redno vzdrževati interno kanalizacijo z vsemi objekti in
napravami, kanalizacijskim priključkom in lokalno čistilno napravo ter voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne
naprave v skladu s predpisi,
6. omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega
časa,
7. odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ne sme pred spuščanjem v javno kanalizacijo
redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi
z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
8. redno oziroma po potrebi naročiti praznjenje greznic in
izvajati vzdrževalna dela,
9. odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno
vodo, ki ne prekoračuje predpisanih parametrov,
10. prijaviti izvajalcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne komunalne in padavinske vode,
11. redno plačevati prejete račune za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
12. pisno obveščati izvajalca o lastninskih in drugih spremembah v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo,
13. javiti vsako opaženo nepravilnost na objektih in napravah javne kanalizacije izvajalcu,
14. pridobiti soglasje izvajalca pri predelavi kanalizacijskega priključka,
15. ne dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na
svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja izvajalca,
16. odgovarja za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji,
lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči
s svojim ravnanjem, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja izvajalca in neustrezno uporabo.
Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih
uporabnikov.
50. člen
(obveznosti pri odvajanju tehnoloških vod)
Pri odvajanju tehnoloških odpadnih vod ima uporabnik
javne kanalizacije še naslednje obveznosti:
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1. v roku 12 meseca od pričetka odvajanja tehnološke
odpadne vode urediti kontrolno merilno mesto na izpustu
odpadne vode v javno kanalizacijo, skladno z veljavnimi normativi,
2. v skladu s predpisi kontrolirati sestavo odpadne tehnološke vode in rezultate dostavljati izvajalcu,
3. pridobiti soglasje izvajalca za povečanje odvajanja dogovorjene količine vode.
51. člen
(obveznosti drugih subjektov)
Investitorji oziroma izvajalci gradbenih, vzdrževalnih, rekonstrukcijskih in drugih del pri vseh posegih v prostor ter upravljavci drugih omrežij (na primer: električno omrežje, telefon,
plinovod, toplovod in podobno) morajo pred opravljanjem del
na svojih objektih in napravah, ki bi lahko imela za posledico
motnje pri odvajanju odpadne vode ali poškodbe na infrastrukturi po tem odloku, o nameravanem pričetku del obvestiti
izvajalca.
V primeru, ko do poškodb vseeno pride, morajo investitorji
oziroma izvajalci to nemudoma sporočiti izvajalcu javne kanalizacije in mu poravnati stroške popravila.
52. člen
(oprostitev odgovornosti izvajalca za škodo)
Izvajalec ne odgovarja za škodo zaradi izlivov iz javne
kanalizacije, do katerih pride v naslednjih primerih:
– zaradi naravnih in drugih nesreč,
– ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in
zalednih voda,
– ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo
ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem.
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2. ne vodi katastra kanalizacijskega omrežja, kot to določa prvi odstavek 7. člena odloka,
3. priključi objekt, ki ni legalno zgrajen, kot to prepoveduje
četrti odstavek 14. člena,
4. z uporabnikom ne sklene pogodbe iz petega odstavka
14. člena, kljub temu, da so izpolnjeni pogoji za priključitev,
5. ne dopusti priključitve, kot to določa prvi odstavek
15. člena,
6. ne izvaja nadzora nad deli pri graditvi objektov javne
kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, kot to določa drugi
odstavek 16. člena,
7. ne evidentira uporabnika, kot to določa tretji odstavek
16. člena,
8. ne izpolnjuje predpisanih obveznosti iz drugega, tretjega ali petega odstavka 34. člena,
9. ne zahteva prekinitve odvajanja odpadnih voda v javno
kanalizacijo oziroma dobave vode v primerih, kot to določa prvi
odstavek 35. člena,
10. če uporabniku prekine odvajanje odpadnih voda v javno kanalizacijo ali dobavo vode, pa za to niso podani razlogi iz
prvega odstavka 35. člena,
11. ne odpravi prekinitve odvajanja odpadnih voda v javno
kanalizacijo oziroma dobave vode takoj po odpravi vzroka za
prekinitev, kot to določa drugi odstavek 35. člena,
12. povzroči motnjo odvajanja odpadnih voda brez predhodnega obvestila uporabnikom (drugi odstavek 36. člena) in
je zato povzročena škoda,
ne izpolnjuje katere od obveznosti, ki so navedene v 48. členu
tega odloka.
Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega
člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca.
56. člen
(prekrški uporabnikov)

XVI. NADZOR
53. člen
(organi nadzora)
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
Nadzor nad izvajanjem odloka v delu, ki se nanaša na
prepovedana dejanja, opredeljena kot prekršek, izvaja nadzorni
organ občine.
Pooblaščeni delavci izvajalca so dolžni o kršitvah določil tega odloka takoj obveščati pristojne organe iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena ter ugotovljene kršitve
dokumentirati.
54. člen
(dolžnost plačevanja storitev
po poteku rokov za priključitev)
Po poteku letna dni od rokov iz prvega odstavka 14. člena
oziroma 60. člena tega odloka se uporabniku začnejo zaračunavati stroški po tarifi, ki velja za odvajanje v javno kanalizacijsko omrežje ne glede na to, ali je bila priključitev na javni
kanalizacijski sistem izvedena ali ne in ne glede na to, ali je
bila priključitev izvedena pravilno in zakonito. Razlogi ki onemogočajo priključitev na javno kanalizacijo in ki niso na strani
izvajalca, uporabnika ne opravičujejo dolžnosti plačila.
XVII. KAZENSKE DOLOČBE
55. člen
(prekrški izvajalca)
Z globo 1.200 EUR se kaznuje izvajalec, če:
1. ne zagotovi izvajanja določil iz prvega in drugega odstavka 4. člena,

(1) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:
1. objekte in naprave iz prvega odstavka 11. člena ne
vzdržuje, kot je to določeno v tretjem odstavku 11. člena,
2. se ne priključi na javno kanalizacijo v roku, kot ga določa prvi odstavek 14. člena oziroma 60. člen,
3. ne uporablja javne kanalizacije, kot to določa šesti
odstavek 14. člena,
4. ne vgradi obračunskih vodomerov (merilnih naprav),
kot to določa drugi odstavek 22. člena,
5. brez podlage v četrtem odstavku 24. člena ne izvede merilnega mesta, če to od njega zahteva drugi odstavek
24. člena, ali ravna z merilnim mestom v nasprotju z določili
tretjega odstavka 24. člena,
6. v javno kanalizacijo izpušča tako tehnološko odpadno
vodo, ki prekoračuje vrednosti emisij snovi in toplote, ki jih
določajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in ravna v nasprotju
z 28. členom,
7. ne zagotovi meritev stopnje onesnaženosti tehnološke
odpadne vode iz prvega odstavka 29. člena,
8. v primeru potrebe po posebni pogodbi iz 30. člena ne
sklene posebne pogodbe z upravljavcem,
9. ne obvešča upravljavca, kot je določeno v 31. členu,
10. padavinsko vodo brez soglasja upravljavca odvaja
v javni kanalizacijski sistem oziroma jo odvaja na ceste ali
ostale javne površine (32. člen),
11. na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, ne zgradi lastnega objekta za čiščenje odpadnih voda
in ne izvede ukrepov, kot to določa 34. člen,
12. ne zagotovi rednega čiščenja in vzdrževanja lastnih
objektov za čiščenje odpadnih voda, kot to določajo prvi, drugi
in tretji odstavek 34. člena,
13. ne izpolnjuje katere od obveznosti, ki so navedene
v 49. členu tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
oziroma druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, z globo
1.400 EUR.
Odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega
podjetnika posameznika se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje z globo 400 EUR.

Št.

58. člen
(uskladitev katastra komunalnih naprav)
Kataster komunalnih naprav iz prvega odstavka 7. člena
tega odloka mora izvajalec z dejanskim stanjem uskladiti najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.
59. člen
(Tehnični pravilnik)
Predlog Tehničnega pravilnika iz 8. člena tega odloka in
Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije pripravi izvajalec v sodelovanju s pristojnim organom
pripravi najkasneje v 6 (šestih) mesecih po uveljavitvi tega
odloka.
60. člen
(priključitev objektov na javno kanalizacijo)
Objekte, ki kljub možnosti priključitve na dan uveljavitve
tega odloka še niso priključeni na javno kanalizacijo, je treba
priključiti na javno kanalizacijo v roku dvanajstih mesecev po
uveljavitvi tega odloka, razen izjem iz drugega in tretjega odstavka 14. člena tega odloka.
61. člen
Dejavnosti javne službe iz 2. in 3. točke drugega odstavka
3. člena odloka prične izvajalec izvajati takoj po pridobitvi tehničnih možnosti za njihovo izvajanje, vendar najkasneje v roku
dveh let od uveljavitve tega odloka.
62. člen
(medsebojni sporazumi med uporabniki)
Uporabniki so medsebojne sporazume iz drugega odstavka 26. člena tega odloka dolžni skleniti in jih izvajalcu javne
službe posredovati v dvanajstih mesecih od dne uveljavitve
tega odloka.
O v času uveljavitve tega odloka že obstoječih medsebojnih sporazumih iz drugega odstavka 26. člena tega odloka, so
uporabniki dolžni pisno obvestiti izvajalca javne službe najpozneje v enem mesecu od uveljavitve tega odloka.
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63. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2007-8-6
Bistrica ob Sotli, dne 27. decembra 2007

57. člen

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Stran

(pričetek veljavnosti)

Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

(drugi prekrški)
Z globo 1.400 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik oziroma druga fizična oseba, ki opravlja
dejavnost, če:
1. ne prenese objektov in naprav v upravljanje upravljavcu
(prvi odstavek 21. člena),
2. pred opravljanjem del na svojih objektih in napravah,
ki bi lahko imela za posledico motnje pri odvajanju odpadne
vode ali poškodbe infrastrukture po tem odloku, o nameravanem pričetku del ne obvesti upravljavca (prvi odstavek
51. člena).
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Posameznik se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje
z globo 400 EUR.
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BLED
1003.

Sklep o nadaljevanju postopka priprave
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda

Na podlagi 57. in četrtega odstavka 96. člena Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06) je
župan Občine Bled sprejel

SKLEP
o nadaljevanju postopka priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za središče Bleda
OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA NADALJEVANJE POSTOPKA PRIPRAVE
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. člen
Postopek izdelave obravnavanih sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih se je pričel v letu
2006, ko je bil sprejet program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (Uradni list RS,
št. 93/06). Postopek sprememb se nanaša na območje ureditvenih enot H-4 (Bellevue – rezervat za dolgoročni razvoj) in
Z-4 (Park pod Bellevuejem).
S programom priprave so bili določeni:
– predmet in cilj sprememb in dopolnitev,
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za spremembo
in dopolnitev PUP,
– predmet in programska izhodišča,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– navedba in način pridobitve geodetskih podlag,
– roki za postopek sprejemanja,
– obveznosti v zvezi s celovito presojo vplivov na okolje,
– prostorski ukrepi,
– obveznosti v zvezi s financiranjem OLN,
– veljavnost programa priprave.
Pred sprejemom programa priprave je bila 21. 8. 2006
sklicana 1. prostorska konferenca, na kateri so prisotni podali
priporočila za načrtovanje. Po objavi programa priprave je
pooblaščeni prostorski načrtovalec zaprosil nosilce urejanja
prostora, da podajo smernice k spremembam in dopolnitvam
PUP. Sklicana je bila 2. prostorska konferenca, ki je bila
20. 4. 2007, ko je bil zainteresiranim predstavljen osnutek
akta v fazi pred javno razgrnitvijo. Javna razgrnitev je bila
v času od 4. 5. 2007 do 4. 6. 2007, v času javne razgrnitve

Stran
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je bila organizirana tudi javna obravnava osnutka akta, in
sicer 30. 5. 2007.
Z uveljavitvijo ZPNačrt dne 28. 4. 2007 (Uradni list RS,
št. 33/07) se postopki, pričeti v času veljave ZUreP-1, smiselno nadaljujejo po novi zakonodaji, kar v konkretnem primeru pomeni, da bi razgrnjeno gradivo moralo predstavljati
dopolnjeni osnutek akta, to je osnutek, dopolnjen in usklajen
s smernicami nosilcev urejanja prostora. V fazi priprave strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne
razgrnitve in na javni obravnavi akta, je bilo ugotovljeno, da
razgrnjeno gradivo ni v celoti upoštevalo smernic pristojnih
nosilcev urejanja. Navedena pripomba je bila na javni obravnavi posredovana tudi s strani nosilca urejanja prostora – Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, ki je
neupoštevane smernice izdal.
Glede na navedeno je nesmiselno, da občina sprejme
stališča do pripomb in predlogov, ki bodo vodila v pripravo
neusklajenega predloga odloka.
V nadaljevanju postopka bo pripravljalec na osnovi prejetih smernic pripravil nov, usklajen dopolnjeni osnutek akta,
ki ga bo občina ponovno javno razgrnila in predstavila javnosti
v okviru javne obravnave. Na ta način bo v skladu s 5. členom
ZPNačrt zagotovljeno načelo javnosti.
Na podlagi stališč, ki jih bo do pripomb in predlogov
javnosti, podanih na javni razgrnitvi in obravnavi, zavzela
občina, bo izdelan predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče
Bleda. Predlog odloka bo poslan nosilcem urejanja prostora,
da bodo podali mnenja ali upošteva smernice, ki so jih predhodno podali. Kolikor bo predlog odloka usklajen s strani
nosilcev urejanja prostora, bo takega sprejel tudi Občinski
svet Občine Bled.
PREHODNE DOLOČBE
2. člen
V nadaljevanju postopka ostajajo v veljavi in se smiselno
uporabljajo določbe programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
(Uradni list RS, št. 93/06), kolikor niso v nasprotju z veljavnim
ZPN (Uradni list RS, št. 33/07).

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja
z oznako VP 10/2 – del
1. Območje urejanja z oznako VP 10/2 je opredeljeno kot
območje za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti. V dolgoročnem planu občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Brezovica (Uradni list SRS,
št 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 73/98, 81/04,
82/05) je za območje urejanja opredeljena izdelava občinskega
lokacijskega načrta. Zaradi uveljavitve Zakona o prostorskem
načrtovanje (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju ZPNačrt)
se za območje urejanja z oznako VP 10/2 pripravi občinski
podrobni prostorski načrt, ki obsega parcelne številke 2140,
2136/6, 2136/3, vse k.o. Brezovica.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VP 10/2 je opredeljeno
in prikazano v kartografski dokumentaciji dolgoročnega plana občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 za
območje Občine Brezovica (Uradni list SRS, št. 11/86, in
Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 73/98, 81/04, 82/05)
in obsega naslednje parcelne številke: 2140, 2136/6, 2136/3,
vse k.o. Brezovica
3. Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN), se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom
najustreznejše variante.
4. Občinski podrobni prostorski načrta se izdela do aprila
2008, in sicer po naslednjem terminskem planu:
začetek – sklep
o pripravi
priprava osnutka
OPPN
smernice nosilcev
urejanja prostora

Št. 3505-15/2006
Bled, dne 12. marca 2008

1004.

julij 2008

priprava okoljskega
poročila (če je potrebna)
posredovanje
okoljskega poročila
ministrstvu,
pristojnega za
varstvo okolja (če je
potrebno)
sodelovanje javnosti

september
2008
javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka
OPPN
javna razgrnitev
okoljskega poročila (če je
potrebna)
javna obravnava

priprava predloga
OPPN

oktober
2008
preučitev pripomb in
predlogov javnosti na
dopolnjeni
osnutek OPPN, priprava
stališč

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
urejanja z oznako VP 10/2 – del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Brezovica
sprejel

maj 2008

priprava
dopolnjenega osnutka
OPPN

Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

BREZOVICA

april 2008

odločitev o celoviti presoji
vplivov na okolje

KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na svetovnem spletu, posreduje MOP, Dunajska 48, 1000 Ljub
ljana, začne pa veljati takoj.

marec 2008

mnenja nosilcev
urejanja prostora

november
2008

Uradni list Republike Slovenije

Št.

december
2008
sprejem usklajenega
predloga OPPN na
občinskem svetu

5. Smernice za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo v roku 30 dni:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana,
7. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000
Ljubljana,
8. Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
(za področje lokalnih cest),
9. Družba za državne ceste (za področje državnih cest),
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
10. Direkcija RS za ceste (za področje državnih cest),
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
11. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja
Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
12. Javno podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o., (za
področje odvajanja odpadnih in meteornih voda), Vodovodna
cesta 90, 1000 Ljubljana,
13. Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. (za področje oskrbe s pitno vodo), Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje,
14. Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana,
15. JP Energetika d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
6. Izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag krije DEOS d.o.o., Dunajska 58,
1000 Ljubljana.
Št. VP10/2-30/2008
Brezovica, dne 7. marca 2008
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ODLOK
o plačilu takse za obremenjevanje tal
na območju Občine Črna na Koroškem
1. člen
(splošna določba)
S tem odlokom se določajo višina, obračunavanje ter
plačevanje takse za obremenjevanje tal (v nadaljevanju: taksa)
na območju Občine Črna na Koroškem.
2. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo takse so gospodinjstva, podjetniki
in pravne osebe na celotnem območju Občine Črna na Koroškem.
3. člen
(višina takse)
Višina takse znaša 12,404 EUR/m3
0,8063 EUR/osebo na mesec brez DDV.

ČRNA NA KOROŠKEM
Odlok o plačilu takse za obremenjevanje tal na
območju Občine Črna na Koroškem

Na podlagi 10. in 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), 7. člena
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – uradno
prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi

oziroma

4. člen
(namen pobrane takse)
Zbrana sredstva so namenska. Uporabljajo se izključno
za izvedbo projekta Sanacija deponije Lokovica in zagotovitev
dodatnih zmogljivosti odlaganja odpadkov.
5. člen
(obračunavanje takse)
Takso obračunava Občina Črna na Koroškem na osnovi
podatkov o zavezancih in jo mesečno odvaja izvajalcu javne
službe odvoza in odlaganja odpadkov Javnemu komunalnemu
podjetju Log, Ravne na Koroškem.
6. člen
(trajanje obračunavanja takse)
Obračunavanje takse zavezancem traja 28 mesecev od
dneva uveljavitve tega odloka.
7. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 423-0004/2007
Črna na Koroškem, dne 10. marca 2008

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

1005.

Stran

(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS,
št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem
na 8. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel

opredelitev nosilcev
urejanja prostora
o sprejemljivosti
vplivov OPPN na
okolje s stališča svoje
pristojnosti
(če je potrebna)
sprejem predloga
OPPN

27 / 18. 3. 2008 /

Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

1006.

Odlok o dopolnitvah Odloka o javnih
gospodarskih službah v Občini Črna na
Koroškem

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZJGD) in 16. člena
Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in
101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 8. redni
seji dne 6. 3. 2008 sprejel
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ODLOK
o dopolnitvah Odloka o javnih gospodarskih
službah v Občini Črna na Koroškem
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Črna
na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/96, v nadaljevanju: Odlok) se v prvem odstavku 4. člena doda nova sedma
alineja, ki se glasi:
»– distribucija toplotne energije v Občini Črna na Koroškem«
»– distribucije omrežja zemeljskega plina«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena Odloka se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– objekti, naprave in omrežje za distribucijo toplotne
energije in zemeljski plin«.
3. člen
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0001/2008
Črna na Koroškem, dne 10. marca 2008
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

1007.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Črna na Koroškem

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85, 33/89), v povezavi
s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97), 36. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 123/06), dogovora o usklajevanju meril za določanje
območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in meril za odmero tega nadomestila (Uradni list
RS, št 19/86), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 3/07), 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 in 126/07)
in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list
RS, št. 10/06 in 101/07) je občinski svet na redni seji dne
6. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Črna na Koroškem
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 54/00) se
12. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora
plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela
stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik
stanovanja ali poslovnega prostora).
(2) V primeru neplačila nadomestila vodi izterjavo pristojni
davčni organ oziroma pristojno sodišče.
(3) Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu na
podlagi podatkov Občine Črna na Koroškem pristojni davčni
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organ do 31. 3. za tekoče leto in se plačuje v trimesečnih
obrokih.
(4) Zavezanci plačajo nadomestilo v dveh obrokih v primeru, če odmerjeno nadomestilo ne presega 200 EUR.
(5) Zavezanci, katerim davek za tekoče leto še ni bil
odmerjen, plačujejo akontacijo nadomestila za tekoče leto na
podlagi odločbe iz preteklega leta.
(6) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to, ali je stavbno zemljišče v uporabi ali
ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva zadnja
namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču.
(7) Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje
nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni
plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določila Zakona
o davčnem postopku.«
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali
ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb (13. člen odloka),
se kaznuje z denarno kaznijo od 800 EUR do 4.000 EUR.
(2) Z denarno kaznijo od 80 EUR do 500 EUR se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 80 EUR do 500 EUR se kaznuje
tudi občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
3. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 422-0002/2008
Črna na Koroškem, dne 10. marca 2008
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

1008.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu izvajanju javne gospodarske službe
v Občini Črna na Koroškem

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o javnih gospodarskih
službah (Uradni list RS, št. 30/98) in 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črna na Koroškem (MUV 6/96)
in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS,
št. 10/06, dopolnitve in spremembe 101/07) je občinski svet na
8. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
izvajanju javne gospodarske službe
v Občini Črna na Koroškem
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Črna
na Koroškem (MUV 6/96) se v 2. členu doda nova alineja, ki
glasi:
»– podelitev koncesije«.
2. člen
V 4. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»– Izvajanje koncesije občina določi z odlokom«.
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Št.

3. člen
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Št. 354-0002/2008
Črna na Koroškem, dne 10. marca 2008
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

72

1009.

Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na
Koroškem v obdobju april–junij 2008

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 100. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07) je Občinski svet Občine Črna na
Koroškem na 8. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel
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II.
40

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Črna na
Koroškem v obdobju april–junij 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA

41

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Črna na Koroškem (v nadaljevanju: občina) v obdobju
od 1. aprila do 30. junija 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen

43

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2007. 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 Črna na Koroškem za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 41/07 in 118/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA
FINANCIRANJA
3. 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
I.

70

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

42

v EUR
Proračun
april–junij
2008
77.646
593.820
515.375

III.
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700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

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

2589

477.906
26.655
10.814
78.445
30.445
1.000
45.000
2.000
1.000
1.000
182.826
182.826
693.469
197.400
66.195
8.146
112.083
10.976
209.599
116.420
29.348
63.831
270.809
270.809
15.661
15.661
84.177

0
0

0
0
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5. KONČNA DOLOČBA

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

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLG (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE 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

8. člen

0

0

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2008 dalje.
Št. 410-0018/2007-2
Črna na Koroškem, dne 6. marca 2008

12.753
12.753
12.753
71.424
–12.753

Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

1010.

–84.177

12.128

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 spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. 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.
6. 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, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 32.479 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga
v tekočem proračunskem letu.

Sklep o soglasju k ceni storitve socialne
oskrbe na domu, ki jo je predlagal Center za
socialno delo Ravne na Koroškem

Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na podlagi 15.
in 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) in 16. člena
Statuta občine (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) na 8. redni
seji dne 6. 3. 2008 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Občina Črna na Koroškem daje soglasje k ceni storitve
socialne oskrbe na domu, ki jo je predlagal Center za socialno
delo Ravne na Koroškem.
II.
Cena za neposredno socialno oskrbo na domu znaša:
1. Polna cena 12,13 EUR,
2. 50% subvencija občine 6,07 EUR,
3. Subvencija ZZZZ 2,81 EUR,
4. Cena za uporabnika 3,26 EUR.
III.
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 36/04) mora Občina Črna na Koroškem financirati
izvajanje pomoči na domu najmanj v višini 50% cene storitve.
Občina Črna na Koroškem bo v letu 2008 financirala storitev v višini 50% višine cene, torej 6,07 EUR.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 122-0001/2008
Črna na Koroškem, dne 10. marca 2008
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

GROSUPLJE
1011.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Grosuplje

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB 3) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 15. seji dne 27. 2. 2008 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Grosuplje
1. člen
Imenuje se Občinsko volilno komisijo Občine Grosuplje, ki
jo sestavljajo predsednik, trije člani in njihovi namestniki.
2. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Grosuplje se imenujejo:
– Andrej Krašek, roj. 15. 8. 1974, Tlake 55, Šmarje Sap
– predsednik,
– Marko Podvršnik, roj. 27. 7. 1964, Brezje pri Grosupljem
91, Grosuplje – namestnik predsednika,
– Vera Šparovec, roj. 20. 9. 1959, Seliškarjeva cesta 4,
Grosuplje – član,
– Vincencij Likovič, roj. 13. 1. 1939, Pod gozdom cesta
V/8, Grosuplje – namestnik člana,
– Aleš Medved, roj. 2. 7. 1974, Župančičeva cesta 28,
Grosuplje – član,
– Janez Debeljak, roj. 11. 12. 1950, Spodnja Slivnica 93,
Grosuplje – namestnik člana,
– Franci Rakovec, roj. 28. 8. 1946, Sela pri Šmarju 7,
Grosuplje – član,
– Jože Kadunc, roj. 12. 2. 1952, Hribska pot 12, Grosuplje
– namestnik člana.
3. člen
Mandatna doba Občinske volilne komisije Občine Grosuplje traja štiri leta.
4. člen
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Grosuplje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 008-1002/95
Grosuplje, dne 27. februarja 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

1012.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 400, k.o. Grosuplje
naselje

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05
– popr.) ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 15. seji dne 27. 2. 2008
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljišču parc. št. 400, k.o. Grosuplje naselje
1.
Na zemljišču parc. št. 400, pot v izmeri 520 m2, pripisano
pri vl. št. 775, k.o. Grosuplje naselje, se s tem sklepom ukinja
status grajenega javnega dobra.
Zemljišče parc. št. 400, k.o. Grosuplje naselje, tako preneha biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in
postane last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.

Št.
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2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 478-38/06
Grosuplje, dne 5. marca 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

1013.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Stara vas (parc. št. 973/5, 974/10, 974/11)

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99, 36/02) in 8. člena Odloka o občinskih cestah
(Uradni list RS, št. 14/00) je Občinski svet Občine Grosuplje na
15. redni seji dne 27. 2. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Stara vas
(parc. št. 973/5, 974/10, 974/11)
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnine v k. o. Stara vas:
– zemljišče parc. št. 973/5 pot izmeri 115 m2, vpisano
v ZKV št. 449;
– zemljišče parc. št. 974/10 pot izmeri 125 m2, vpisano
v ZKV št. 449;
– zemljišče parc. št. 974/11 pot izmeri 65 m2, vpisano
v ZKV št. 449.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo biti javno
dobro in postanejo last Občine Grosuplje, Grosuplje, Taborska
cesta 2.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-18/2007
Grosuplje, dne 27. februarja 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

KRANJ
1014.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za prostorsko ureditev skupnega
pomena za regionalno cesto R1-210, odsek
1107 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek
Hotemaže–Britof

Na podlagi 37. člena in v povezavi s tretjim odstavkom
98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07), 24. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 9/04, 25/06) in 18. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) sta Svet Občine Šenčur na 12.
seji dne 27. 2. 2008 in Svet Mestne občine Kranj na 4. izredni
seji dne 28. 2. 2008 sprejela

Stran
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ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za prostorsko ureditev skupnega pomena
za regionalno cesto R1-210, odsek 1107
Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek
Hotemaže–Britof
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju določil Uredbe o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
in upoštevanju določil Uredbe o Prostorskem redu Slovenije
(Uradni list RS, št. 122/04) ter prostorskih sestavin dolgoročnih
in srednjeročnih družbenih planov občine Šenčur ter Mestne
občine Kranj ter Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Kranjsko in Sorško polje (na območju Občine Šenčur) ter
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za morfološko celoto
urbanistične zasnove mesta Kranj (na območju Mestne občine
Kranj) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko
ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210, odsek
1107 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof
(v nadaljevanju OPPN).
OPPN Britof–Hotemaže je izdelalo podjetje Domplan d.d.,
Bleiweisova 14, Kranj, pod številko projekta UD/402 -109/07.
Elaborat vplivov na okolje je izdelalo podjetje Aquarius d.o.o.,
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, pod številko 1106-07 SO.
2. člen
OPPN iz 1. člena vsebuje besedilo in grafične prikaze,
ki se nanašajo na mejo območja ter lego, potek, zmogljivost,
velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev ter okoljevarstvene ukrepe.
Tekstualni del obsega:
– odlok,
– priloge:
– izvleček iz strateških prostorskih aktov,
– seznam strokovnih podlag in upoštevanih predpisov,
– smernice nosilcev urejanja prostora in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev OPPN,
– oceno stroškov,
– povzetek za javnost,
– predstavitvena karta.
Grafični del obsega:
– prikaz namenske rabe prostora Občine Šenčur in Mestne občine Kranj v merilu 1 : 5.000,
– lego ureditve s prikazom vplivov v širšem prostoru v merilu 1 : 5000,
– pregledno situacijo v merilu 1 : 5.000,
– ureditveno situacijo v merilu 1 : 1.000,
– prečni prerez v merilu 1 : 100 in vzdolžni prerez trase
v merilu 1 : 10.000,
– zasnovo infrastrukturne ureditve in komunalnih naprav
v merilu 1 : 1.000,
– prikaz vplivnega območja v merilu 1 : 2.500,
– načrt gradbenih parcel v merilu 1 : 2.500,
– zakoličbeno situacijo.
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(obseg območja)
Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel:
k.o. Britof, parcele številka:
664/4, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 704, 712, 713, 714,
715, 728, 729, 730, 731, 739, 740, 752, 755, 878/1, 711, 751,
716, 741 in
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k.o. Visoko, parcele številka:
489/2, 490/2, 493/2, 494/2, 501, 503/2, 504/2, 505/2,
506/3, 507/2, 508/2, 510/3, 511/2, 515, 520/6, 523, 524/1,
524/2, 524/3, 526/1, 526/2, 529/1, 529/2, 533, 536, 903, 904,
917/3, 920/1, 920/2, 920/4, 921, 922, 924, 925/1, 925/2, 926/1,
929/1, 943, 944/1, 944/2, 944/4, 953/3, 953/4, 956/3, 956/5,
982/2, 986/2, 988/4, 988/5, 1033/1, 1033/3, 1033/4, 1034/1,
1034/3, 1034/4, 1034/5, 1051/2, 1051/3, 1051/8,1051/10,
1051/11, 1051/12, 1051/13, 1051/14, 1051/20, 1051/24,
1051/25, 1051/26, 1051/28, 1051/29, 1051/30, 1051/31,
1051/32, 1129, 1415, 1418, 1421/1, 1428, 1432/2, 1439/6,
1494/7, 1495/20, 1496/1, 1479/1, 1497/8, 1498/9, 1499/1,
1501, 1503/1, 1504, 1507, 1529/1, 1529/2, 1530/3, 1531,
1533/1, 1533/10, 1533/3, 1534, 1568/1, 1568/3, 1569/3,
1595/2, 1596/2, 1597/3, 1565, 1567, 1601, 1602/1, 1602/2,
1746/2, 1746/3, 1746/4, 1746/5, 1746/8, 1746/9, 1746/10,
1746/11, 1749/2, 1759/2, 1762/3, 1768/1, 1763, 1773, 1780,
1781/3, 1782/1, 1807, 1808, 1817/1, 1817/2, 1817/3, 1818/3,
1718/4, 1817/5, 1817/6, 1818/1, 1818/2, 1836, 1847, 1848,
1849, 1850, 1859, 1861,1862, 1864, 1865, 1866, 1867,
1868/1, 1868/2, 1869, 1870, 1871, 1883, 1884, 1885, 1886,
1887, 1890, 1955, 1973, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2029, 2030, 2031, 2032,
2033, 2034, 2035, 2036/1, 2037/1, 2038, 2040, 2041, 2042/1,
2042/2, 2043, 2044, 2045, 2052, 2056, 2057, 2058, 2059,
2060, 2061, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083/2, 2083/3,
2084, 2085, 2086, 2088, 2089 1569/3, 1836, 533, 527, 520/2,
512/2, 1761/1, 1051/9, 1529/3.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
(funkcija območja)
Območje OPPN iz 3. člena tega odloka obsega:
– območje izključne rabe regionalne ceste z vsemi ureditvami (deviacije poti, podvozi, križišča),
– območje ureditev obcestnega prostora.
5. člen
(raba zemljišč)
V območju OPPN iz 3. člena tega odloka so glede na
zasedbo oziroma omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje
vrste zemljišč:
– zemljišča na trasi regionalne ceste z vsemi ureditvami:
zemljiščem se po izgradnji regionalne ceste namenska raba ne
spremeni, spremeni pa se jim dejanska raba;
– zemljišča preostalih ureditev: namenska raba teh
zemljišč se ne spreminja, upoštevajo pa se pogoji omejene
rabe.
IV. PROMETNO TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA
6. člen
(zasnova trase)
Trasa predvidenega odseka je povezava obstoječih krakov regionalne ceste R1-210, ki povezuje Škofjo Loko z Jezerskim. Trasa regionalne ceste je na celotnem poteku zasnovana
kot dvopasovna cesta. Na trasi so 4 križišča, od tega tri krožna
križišča in več deviacij poljskih in gospodarskih poti.
7. člen
(računske vrednosti)
Vertikalni in horizontalni elementi odseka regionalne ceste Britof–Hotemaže so projektirani z upoštevanjem računske
hitrosti 80 km/h. Predvidene hitrosti v območju križišč so med
0–40 km/h.
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Minimalni horizontalni radij je 250 m, minimalni radij vertikalne konveksne zaokrožitve je 4.000 m, konkavne zaokrožitve
pa 3.000 m, maksimalni vzdolžni naklon pa je 5%.
Dolžina trase je 3.615 m. Projektirani normalni prečni
profil znaša 9,50, in sicer 2 vozna pasova po 3,25 m, 2 robna
pasova po 0,50 m in 2 bankini po 1,25 m.
8. člen
(glavna trasa)
Trasa predvidenega odseka regionalne ceste R1-210/1107
med Hotemažami in Britofom se začne v obstoječem križišču
K1 na km 2+184,60, ki leži na JV robu naselja Hotemaže. V tem
križišču prečka regionalno cesto lokalna cesta LC 390601, ki
povezuje naselji Hotemaže in Olševek. V naselju Visoko regionalna cesta prečka lokalno cesto LC 039111 Visoko–Luže–Cerklje. Na mestu križanja cest je predvidena izgradnja krožnega
križišča K2 na km 3+312,34, z zunanjim premerom krožnega
vozišča R = 36 m.
Za križiščem K2 trasa ceste zavije z desno krivino (R490)
proti zahodu v smeri proti naselju Milje. Tam zavije v smeri JZ in
poteka po V robu naselja. V km 4+615 se z desne strani v križišču K3 priključi lokalna cesta LC 390151, ki poveže naselje
Milje z novo regionalno cesto.
Za priključkom Milje se cesta še naprej nadaljuje proti JZ
ter vzhodno od naselja Britof doseže krožno križišče K4 na km
5+766,05 (zunanji premer krožnega vozišča R = 40 m), kjer se
predvidena cesta tudi priključi na že zgrajen pododsek regionalne ceste med Britofom in Kranjem. V križišču K4 regionalno
cesto prečka lokalna cesta Šenčur–Britof LC 390130.
Niveleta celotne trase predvidene regionalne ceste od
Hotemaž do Britofa poteka v rahlem padcu, in sicer je najmanjši
vzdolžni nagib 0,5%, največji pa 1,2%.
Dolžina predvidenega dela ceste je 3.615 m. Ožje območje križišča K1 (Hotemaže) je v dolžini približno 36 m treba
preplastiti. Vsa križanja so predvidena v nivoju, razen križanja
z lokalno cesto LC 390061 Šenčur–Visoko, ki poteka v podvozu
in ni navezana na regionalno cesto.
9. člen
(križišča)
Na trasi predvidene ceste so štiri križišča, označena od
K1 do K4:
K1 krožno križišče z lokalno cesto LC 390601 Hotemaže–Olševek; rekonstrukcija obstoječega trikrakega križišča
v štirikrako krožno križišče;
Križišče K1 je projektirano kot enopasovno krožno križišče
z zunanjim premerom 40 m in premerom krožnega otoka 26 m.
Vozišče ima širino 7,0 m in je v celoti predvideno iz asfalta, brez
tlakovanega kolobarja. Nagib krožnega vozišča je 2% navzven.
Zaradi krožnega križišča je treba preurediti tudi krake križišča,
ki predstavljajo deviacijo obstoječih cest.
K2 krožno križišče regionalne ceste z lokalno cesto
LC 039111 Visoko–Luže–Cerklje; novo štirikrako krožno križišče.
Križišče K2 je projektirano kot enopasovno krožno križišče z zunanjim premerom 36 m in premerom krožnega otoka
22 m. Vozišče ima širino 7,0 m, od tega je notranji kolobar
v širini 1,5 m tlakovan. Nagib krožnega vozišča je 2% navzven.
Zaradi krožnega križišča je treba preurediti tudi krake križišča,
ki predstavljajo deviacijo obstoječe lokalne ceste.
K3 nesemaforizirano kanalizirano križišče regionalne ceste z lokalno cesto LC 390151; novo trikrako križišče.
V križišču je na glavni smeri dodan pas za leve in desne
zavijalce v širini 3,00 m. Pas za leve zavijalce ima dolžino za
zaviranje 40 m in minimalno potrebno namestitev čakajočih
vozil v dolžini 20 m. Pas za desne zavijalce iz smeri Preddvora
ima dolžino za zaviranje 40 m.
K4 krožno križišče regionalne ceste z lokalno cesto
LC 390130 Šenčur–Britof; rekonstrukcija obstoječega trikrakega križišča v štirikrako krožno križišče.
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Križišče K4 je projektirano kot enopasovno krožno križišče
z zunanjim premerom 40 m in premerom krožnega otoka 26 m.
Vozišče ima širino 7,0 m in je v celoti predvideno iz asfalta, brez
tlakovanega kolobarja. Nagib krožnega vozišča je 2% navzven.
Zaradi krožnega križišča je treba preurediti tudi krake križišča,
ki predstavljajo deviacije obstoječih cest.
10. člen
(deviacije)
Deviacija 1-1 LC 390601 Hotemaže–Olševek
Lokalna cesta Hotemaže–Olševek prečka regionalno cesto v križišču K1. Niveleta ceste se ne spreminja. Obstoječa
obrabna plast asfalta se odstrani ter preplasti z novo plastjo
asfalta. V smeri proti Olševku se vozišče deloma razširi na
obeh straneh tako, da dosežemo širino vozišča 6,0 m.
Deviacija 1-1a gospodarska pot
Vzporedno z regionalno cesto med profilom P9 in P11 je
predvidena gospodarska pot dolžine 50,00 m in širine 3,00 m.
Pot bo izvedena v makadamski izvedbi.
Deviacija 1-2 JP 890332
Od obstoječe javne poti JP 891001 poteka nova deviacija
javne poti JP 890332 v podvozu pod novo regionalno cesto
do obstoječe poti in služi kmetijski mehanizaciji za dostop do
kmetijskih površin. Vozišče je od začetka pa do konca vkopa
asfaltirano, ko pa se dvigne na obstoječi teren, je vozišče makadamsko. Celotna širina cestišča je 8 m.
Deviacija 1-3 LC 039111 Visoko–Luže–Cerklje
V izdelavi je projekt rekonstrukcije lokalne ceste med
Visokim in Lužami, ki ga pripravlja projektivno podjetje Ržišnik
Perc d.o.o.
Deviacija 1-3a JP 890321
Zaradi izgradnje krožnega križišča K2 bo onemogočen
dostop na lokalno cesto Visoko–Cerklje za prebivalce na vzhodnem delu te ceste. Zato se bo podaljšala obstoječa ulica, ki se
priključi na cesto Visoko–Luže–Cerklje. Skupna širina cestišča
je 9 m.
Deviacija 1-4 LC 390061 Šenčur–Visoko
Lokalna cesta Šenčur–Visoko se neposredno ne priključi
na regionalno cesto, temveč jo samo prečka v podvozu. Da se
omogoči nemoten dostop do kmetije neposredno ob križanju
lokalne in regionalne ceste, se os lokalne ceste umakne proti
severu. Hitrost pred podvozom iz smeri Šenčurja je potrebno
omejiti na 40 km/h. Skupna širina cestišča je 8,50 m.
Deviacija 1-4a JP 890331
Deviacija se priključi na lokalno cesto Šenčur–Visoko in
služi za dostop na polja ter kot dostopna pot za skupino hiš na
JZ strani krožišča K2. Cesta bo asfaltirana.
Deviacija 1-5 JP 890301
Deviacija služi za dostop na polja. Cesta bo makadamska,
razen na območju vkopa za podvoz pod regionalno cesto, kjer
bo cesta v asfaltni prevleki.
Deviacija 1-6 LC 390151 – rekonstrukcija lokalne ceste
Cesta povezuje novo regionalno cesto s staro regionalno
cesto. Skupna širina cestišča je 7,00 m.
Deviacija 1-7 JP 890281
Deviacija služi za dostop na polja. Cesta bo makadamska,
razen na območju vkopa za podvoz pod regionalno cesto, kjer
bo cesta v asfaltni prevleki.
Deviacija 1-8 LC 390130 Šenčur–Britof
Zaradi izgradnje krožišča K4 je treba deloma spremeniti
in razširiti lokalno cesto Šenčur–Britof. Na delu od Britofa do
krožišča bo na južni strani ceste dodan hodnik za pešce. Skupna širina cestišča je 9,10 m.
11. člen
(gospodarske poti)
Ob novi regionalni cesti je treba zgraditi nove gospodarske poti, ki bodo omogočale dostop do parcel. Gospodarske
poti bodo široke 3 m in so v makadamski izvedbi.
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12. člen
(objekti)

Podvoz 3-1
Lociran je v km 2+863. Širina podvoza je širine 5,0 m in
najmanjše višine 4,2 m. Kot prečkanja je 90°.
Podvoz 3-2
Lociran je v km 3+630. Širina podvoza je 8,5 m, višina je
4,5 m, kot prečkanja je 86,71°.
Podvoz 3-3
Lociran je v km 4+029. Širina podvoza je 5,0 m, višina je
4,2 m in kot križanja 74,20°.
Podvoz 3-4
Lociran v km 5+082. Širina podvoza je 5,0 m, višina je
4,2 m, kot prečkanja je 51,27°.
13. člen
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Promet kolesarjev bo preusmerjen na lokalno cesto skozi
naselja (bivša stara regionalna cesta). V krožiščih K1, K2 in
K4 bo potekala kolesarska steza v smeri Olševek–Hotemaže,
Visoko–Cerklje oziroma Šenčur–Britof.
16. člen
(avtobusna postajališča)
Postajališča niso predvidena.
17. člen
(varnostne ograje)
Del trase regionalne ceste bo zavarovan z jeklenimi varnostnimi ograjami (JVO) brez distančnika, z nivojem zadrževanja vozil najmanj N2 in delovno širino W4, na premostitvenih
objektih pa z nivojem zadrževanja N2 in delovno širino W2.

(prometna signalizacija)

18. člen

Vertikalna signalizacija
Na projektiranem odseku regionalne ceste je primarnega pomena obvestilna signalizacija. Predkrižiščne table III-84 so predvidene v vseh križiščih z lokalnimi cestami na razdalji 150 m pred
križiščem, v samih križiščih so predvideni kažipoti III-86.
Horizontalna signalizacija
Predvidene so vzdolžne, prečne in druge označbe na
vozišču in drugih prometnih površinah (kolesarske steze).
Kot vzdolžne označbe so predvidene neprekinjene in
prekinjene črte. Kot prečne označbe na vozišču so predvideni
prehodi za pešce in kolesarje, široke prečne črte (kot polne in
prekinjene črte ustavljanja).
Kot druge označbe na vozišču so predvidene puščice in
polja za usmerjanje prometa.

(preureditev komunalnih vodov)
Zaradi načrtovane gradnje bo znotraj ureditvenega območja OPPN predvidena preureditev ali prestavitev nekaterih
komunalnih vodov. Preuredi in prestavi se obstoječi TK vod
(v krožiščih K1, K2, deviaciji lokalne ceste 3-1 in deviaciji
lokalne poti 1-4a), načrtovano je prečenje primarnega in
sekundarnega fekalnega voda (v krožišču K2, križišču K3
in podvozu 3-2), predvidena je javna razsvetljava krožišč
iz obstoječih TP (v krožiščih K1, K2 in K4) in preureditev
tangiranega vodovodnega omrežja (v območju krožišča K2,
deviacije lokalne ceste 1-3, pod podaljšano javno potjo 1-3a
in podvozom 3-2).
19. člen

14. člen

(rušitve in prestavitve)

(odvodnjavanje)

Na celotni trasi bo v križišču K3 na Visokem treba porušiti
tri stanovanjske stavbe s spremljajočimi sekundarnimi objekti
(garaža, lesena lopa):
– hiša Visoko 130, parcela 1051/14, k.o. Visoko,
– hiša Visoko 120, parcela 1051/24, k.o. Visoko,
– hiša Visoko 121, parcela 1051/20, k.o. Visoko.
Zaradi izgradnje nove regionalne ceste in deviacij bo
treba prestaviti ali delno odstraniti tri kozolce:
– kozolec 1 na parceli št. 1762/3, k.o. Visoko, se prestavi
na parcelo št. 1869, k.o. Visoko,
– kozolec 2 na parceli št. 924, k.o. Visoko, se odstrani
do 1/2; odstranjeno polovico kozolca se nadomesti na parceli
št. 924, k.o. Visoko,
– kozolec 3 na parceli št. 2006, k.o. Visoko, se prestavi na
novo lokacijo, ki se določi v soglasju z lastnikom.

Glavna trasa
Zaradi dobre propustnosti tal izgradnja posebnih jarkov za
meteorno vodo ni potrebna. Predvidi se razpršeno odvajanje
meteorne vode na nižji teren. Na mestih, kjer so potrebni plitvi
vkopi, se s koritnico širine 75 cm zagotovi odvajanje padavinske vode na nižji teren.
Deviacije
Deviacije na plitvih nasipih se odvodnjavajo preko bankine na nižji teren. Voda z vozišča javnih poti v podvozih se s pomočjo obojestranskih asfaltnih muld in cestnih požiralnikov vodi
v ponikalnice. Voda z vozišča lokalne ceste Šenčur–Visoko
v območju podvoza 3-2 bo zajeta na strani pločnika s požiralniki
ter preko jaškov in meteorne kanalizacije speljana v ponikalnico. Na drugi strani ceste bo izvedena koritnica širine 50 cm, ki
vodi padavinsko vodo v ponikalnico.
Križišča
Odvodnjavanje površin z robniki bo urejeno preko požiralnikov in meteornih kanalov v ponikanje. Meteorne ureditve so
predmet Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO,
ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
20. člen

15. člen

(trasa regionalne ceste)

(kolesarski in peš promet)

Cestne objekte (podvozi), cestno opremo in ograje se
arhitekturno oblikuje v skladu s sodobnimi principi oblikovanja,
v skladu s tipiko prostora ter v sozvočju z urbano in krajinsko
podobo prostora.
Cestna oprema in razsvetljava morata izkazovati enotne
oblikovne elemente.

Glavna trasa
Dodatne površine za pešce in kolesarje niso predvidene.
Peš promet ob regionalki se bo odvijal po paralelnih gospodarskih poteh.
Promet kolesarjev se preusmeri na staro regionalno
cesto.
Deviacije in križišča
Posebne površine za pešce bodo ob deviacijah 1-3 (Visoko–Cerklje), 1-4 (Šenčur–Visoko) in 1-8 (križišče K4–Britof)
na delih, ki potekajo v naselju. V krožiščih bodo za prečkanje
regionalne ceste označeni prehode za pešce, ob zunanjem
obodu krožišča bo hodnik za pešce, ki je ločen od krožnega
vozišča z zelenico, minimalne širine 2 m.

21. člen
(zasnova krajinske ureditve)
Izhodišča
Pri gradnji se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je to
nujno potrebno.
Pri razmestitvi vegetacije je treba upoštevati načelo, da
naj zasaditev predstavlja povezovalni člen, ki se pojavlja ob
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novem cestnem elementu. To zasaditev tvorijo pretežno nizke,
prosto stoječe grmovnice, ki so razmeščene med drevesi, sajenimi posamično, izjemoma enkrat, pri kapelici, v drevored.
Oblikovna zasnova
Zasaditev naj temelji na taki rabi sadilnega materiala, ki ne
zasleduje predvsem pestre vrstne zastopanosti, temveč predvsem likovno funkcionalno razmestitev posamičnih dreves.
V drevoredno potezo zasajeni hrasti, lipe, javori ali hruške pri kapelici naj bodo vrstni predstavniki lokalne, avtohtone
drevnine, po obliki krošnje pa naj bodo kultivirani predstavniki
parkovne drevnine.
Prosto rastoče grmovnice, sajene v krajših vrstah, naj
oblikujejo prostorski okvir, ki usmerja poglede oziroma nakazuje potek prestavljene ceste ali poti.
V območju treh krožnih križišč naj bo zasajeno osrednje
posamezno drevo, ki bo opozarjalo na križišče in novo prometno ureditev. Parter pod drevesom naj bo zasajen s prekrovnimi
grmovnicami, zunanji pas otoka pa naj bo zaradi boljše preglednosti zatravljen.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV KOMUNALNIH
VODOV IN NAPRAV
22. člen
(skupne določbe)
Zaradi izgradnje regionalne ceste bo treba prestaviti oziroma zaščititi telekomunikacijski vod, nizko in visoko napetostni
elektrovod ter vodovod. Križanja in prestavitve komunalnih
vodov se natančneje določijo s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Projektiranje in gradnja cestne, komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture mora potekati v skladu
s smernicami za načrtovanje, mnenji in projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, kolikor niso
v nasprotju s tem odlokom.
Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo
tudi križanja komunalnih vodov z regionalno cesto, ki niso
določena s tem odlokom. K vsaki rešitvi križanja komunalnih naprav s traso regionalne ceste mora investitor voda
predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca
regionalne ceste.
23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Obstoječi TKt kabel se v križišču K1 in K2 pri prečkanju
trase regionalne ceste spelje na novo.
Na območju priključka deviacije 3-1 na javno pot JP 891001
se obstoječi TKt kabel zaščiti z obbetoniranjem.
Med prerezoma D4 in C5 se obstoječi TKt vod prestavi
v novo kabelsko kanalizacijo, ki bo položena v traso deviacije
1-4a za javno pot JP 890331.
24. člen
(javna razsvetljava)
Območje krožnih križišč se opremi s tipsko razsvetljavo.
Napajanje javne razsvetljave za krožno križišče K1 se
izvede po trasi obstoječe LC 390601 Hotemaže–Olševek
do TP.
Napajanje javne razsvetljave za krožno križišče K2 se
izvede preko novega nizkonapetostnega kabla, ki bo položen
v trasi lokalne ceste LC039111 Visoko–Luže–Cerklje do TP.
Napajanje javne razsvetljave za krožno križišče K4 se
izvede po trasi obstoječe LC 390130 Šenčur–Britof do TP.
25. člen
(vodi fekalne kanalizacije)
Predvidena je gradnja primarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja Srednja vas–Luže–Visoko–Hotemaže, ki bo po-
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tekalo na območju krožnega križišča K2 'Visoko'. Na območju
krožnega križišča se na primarni fekalni vod priključi sekundarni vod fekalne kanalizacije. V območje OPPN deloma posega
tudi sekundarni vod pri podvozu 3-2 in križišču K3.
Natančnejši poteki tras se določijo v projektu PGD za
izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja, s soglasjem investitorja oziroma upravljavca regionalne ceste.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJA NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
26. člen
(tla)
Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine
se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so
tla manj kvalitetna. Čas in obseg gradnje je treba omejiti na za
gradbišča določena območja in za gradnjo določen čas.
Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni
stroji, ki so tehnično brezhibni, in materiali, za katera obstajajo
dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in
gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov se prepreči
emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem
vremenu. S teh površin se tudi prepreči odtekanje vode na
kmetijsko obdelovalne površine. Predvidi se nujne ukrepe za
odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi
zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
Rodovitna prst se odstrani in deponira, na željo investitorja tudi odproda.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno izdelati
elaborat o uporabi in ravnanju z rodovitnim delom prsti.
27. člen
(ureditve na kmetijskih območjih)
Čas in obseg gradnje je treba omejiti na za gradbišča
določena območja in za gradnjo določen čas.
Začasne deponije gradbenih odpadkov je treba namestiti
na zemljišča, ki za kmetijstvo niso vitalna.
Transportne poti za gradbeni material je treba speljati po
regionalnih in lokalnih cestah.
Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska zemljišča v času gradnje in po izgradnji regionalne ceste.
Po izgradnji regionalne ceste je treba poškodovana zemljišča, ki po posegu ne bodo zasedena, vrniti v prvotno
stanje.
28. člen
(vodno gospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
Zaradi izgradnje regionalne ceste se ne smejo poslabšati
razmere zalednih in padavinskih voda na vplivnem območju
regionalne ceste. Ustrezno je treba urediti odvodnjavanje zalednih padavinskih voda cestnih površin, ne da bi prišlo do
erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin.
29. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
Ob izgradnji nove ceste ne bo tangiran noben od objektov,
ki so uvrščeni kot dediščina v Registru nepremične kulturne
dediščine Slovenije.
V območju OPPN stoji kapelica, ki je pod EŠD 21592
vpisana v Register nepremične kulturne dediščine Slovenije.
Kapelica ne bo neposredno prizadeta. Omogoči se nemoten
dostop do kapelice in ambientalno ureditev okolice.
PGD dokumentacija naj vsebuje načrt krajinske arhitekture za ureditev ambienta kapelice EŠD 21592.
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30. člen

(dolžnosti investitorja pri varovanju
kulturne dediščine)
Investitor mora v času gradnje predvidenega odseka regionalne ceste zagotoviti:
– stalni arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli
v območju OPPN,
– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na izbrani trasi
v območju OPPN, na osnovi katerih bodo naknadno določeni
in posredovani natančnejši pogoji za varstvo,
– izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki,
– treba je zagotoviti spremljanje sprememb v prostoru
v smislu zagotovitve foto in video posnetkov prostora z dediščino.
31. člen
(varstvo pred hrupom)
Pasivna zaščita
Osnovni ukrep za zmanjšanje emisije hrupa je uporaba
absorpcijske obrabne plasti vozišča.
Pasivna protihrupna zaščita obsega sanacijo zvočne
izoliranosti oken bivalnih prostorov s hrupom preobremenjenih stanovanjskih objektih. Za pasivno zaščito so predlagani vsi izpostavljeni stanovanjski objekti ob priključkih in
deviacijah, kjer so mejne vrednosti obremenitve s hrupom
presežene. Obseg pasivne protihrupne obremenitve se določi
v posebnem Elaboratu protihrupne zaščite v okviru projekta
PGD, PZI.
Aktivna zaščita
Na mestu obstoječe odstranjene ograje ob objektu Visoko 122 je predvidena izvedba nove zaščitne medposestne
ograje, ki bo tudi v funkciji protihrupne ograje. Nova medposestna ograja je predvidena na meji med parcelami 1051/11 in
1051/20 ter na meji s parcelo 1051/11, k.o. Visoko, in deviacijo
1-3. Skupna dolžina predvidene ograje znaša 52 m, predvidena
višina pa 1,80 m.
32. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje je treba preprečevati prašenje z odkritih
delov trase, skrajšati transportne poti na najmanjšo možno
mero in prekrivati transportna vozila v primeru prevozov sipkih
materialov po javnih prometnih površinah.
33. člen
(varstvo pred požarom)
Upoštevati je treba prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipožarna
ločitev,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Pri projektiranju in graditvi objektov, napeljav, opreme in
postrojev ter pri izdelavi naprav in izdelkov je treba upoštevati
ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa ukrepe za:
– zmanjšanje možnosti nastanka požara,
– pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru,
– učinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v in
iz objektov,
– zagotovitev prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila.
Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom je treba
upoštevati vrsto in namembnost posega, naprave, ali sredstva,
požarno tveganje in ogroženost ter požarno varnost, določeno
s predpisi o varstvu pred požarom.
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VIII. ETAPNOST IZVEDBE
34. člen
(etapnost)
Etapnost gradnje ni predvidena, je pa možna.
Možne so etape izgradnje regionalne ceste med posameznimi križišči:
– 1. etapa Hotemaže–Visoko (pododsek med K1 in K2),
– 2. etapa Visoko–Milje (pododsek med K2 in K3),
– 3. etapa Milje–Britof (pododsek med K3 in K4).
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
35. člen
(monitoring)
Investitor mora zagotoviti celoten načrt monitoringa v času
gradnje in obratovanja za področja, ki jih določa Elaborat vplivov na okolje.
36. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacija gradbišča se omeji na območje OPPN. Za
potrebe gradbišča se uporabljajo obstoječe komunikacije, ureja
naj se čim manj novih dovoznih poti. Obveznosti investitorja in
izvajalca v času gradnje so tudi:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi eventualno služile
obvozu ali transportu med gradnjo pred pričetkom del,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter
ostalih objektov,
– zagotovitev zavarovanja gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč ter odprava morebitnih negativnih posledic, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja, v skladu z veljavnimi predpisi
v najkrajšem možnem času,
– zagotovitev nemotene komunalne oskrbe objektov in
naprav preko vseh komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav,
– uskladitev posegov na območju naprav in napeljav
z upravljavci komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in
drugih naprav, ki so v njihovi pristojnosti,
– zagotovitev vseh potrebnih varnostnih ukrepov in organizacija gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in
voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
– v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja
za to usposobljenih delavcev.
Obveznosti investitorja oziroma izvajalca po končani gradnji so:
– sanacija morebitnih poškodb vseh cest, ki so služile
obvozu ali transportu med gradnjo,
– po potrebi sanacija poškodb infrastrukturnih objektov,
naprav ter ostalih objektov.
37. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve, predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za
primopredajo vseh odsekov ceste, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav,
katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne
bo prevzel v upravljanje.
Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki ni
regionalna cesta (deviacije, komunalnih vodov, vodnogospodarskih ureditev), dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
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38. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih je obveznosti investitorja tudi reševanje odkupa zemljišč v sodelovanju
z vsemi prizadetimi.
Vodovod: Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora upravljavec vodovoda potrditi projekt vodovoda.
Elektrika: Za vsa križanja, približevanja ali prestavitve je
investitor dolžan izdelati oziroma naročiti projekt, ki mora biti
pregledan in potrjen v Elektro Gorenjski. Vsi stroški posegov
bremenijo investitorja.
X. TOLERANCE

Št.

(dovoljena odstopanja)

43. člen
OPPN brez prilog se posreduje Ministrstvu za okolje in
prostor ter Upravni enoti Kranj. OPPN je na vpogled na sedežih
Občine Šenčur in Mestne občine Kranj.
44. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0008/2005-48/01
Kranj, dne 29. februarja 2008
Župan
Mestne občine Kranj

Damijan Perne
zanj

Podžupan
Mestne občine Kranj

Stane Štraus l.r.
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.

(gradna enostavnih objektov)

XI. NADZOR
41. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor – Inšpektorat RS za okolje in prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(veljavnost občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka za območje OPPN iz
3. člena tega odloka šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni
naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o dolgoročnem planu občine Kranj za obdobje
1986–2000 (UVG, štev. 5/86, 16/88, 23/88, 44/96, 43/97, 28/98,
5/04, 19/04, Uradni list RS, št. 20/91, 55/92),
– Odlok o družbenem planu občine Kranj za obdobje
1986–1990 (UVG, štev. 7/86, 13/88, 3/89, 44/96, 43/97, 28/98,
5/04, 19/04, Uradni list RS, št. 41/92, 50/92, 55/92, 43/93,
70/94),
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 76/03, 32/04, 22/06),
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(vpogled v akt)

40. člen
Na območju OPPN je v skladu s predpisi, ki urejajo
gradnjo objektov, dovoljena postavitev naslednjih pomožnih
infrastrukturnih objektov:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti.
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– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko
in Sorško polje (Uradni list RS, št. 43/93, UVG, štev. 17/96,
44/96, 43/97, 47/97, 28/98, 33/98, 5/04, 19/04), na območju
Občine Šenčur,
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko
celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list RS,
št. 72/04, 68/05, 22/06), na območju Mestne občine Kranj.

39. člen
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku, se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih
s tem OPPN, če se pri nadaljnjem natančnejšem proučevanju
prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih
razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika,
s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi
in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
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MEDVODE
1015.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
Občine Medvode

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB) je Občinska volilna
komisija Občine Medvode sprejela naslednji

Ugotovitveni sklep
Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotavlja:
– da je Aleksandru Bartolu zaradi smrti na podlagi sklepa
Občinskega sveta Občine Medvode, št. 006-12/06-10, prenehal
mandat z dnem 12. 2. 2008;
– da je mandat člana Občinskega sveta Občine Medvode
prešel na kandidata, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član
občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat z liste Socialni
demokrati – SD, v volilni enoti št. 3. To je Dušan Brekič, rojen
3. 12. 1939, iz Goričan 8E, ki je dne 28. 2. 2008 podal pisno
izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine
Medvode.
Št. 041-1/08
Medvode, dne 5. marca 2008
Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode
Predsednica komisije
Martina Hren l.r.
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NOVO MESTO

1016.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Nadomestna gospodarska cona ob
Straški cesti in okoljskega poročila

Na podlagi 50. in 60. člena v povezavi s tretjim odstavkom
98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07 – ZPNačrt) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo)
Mestna občina Novo mesto objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
in okoljskega poročila
1. Javno se razgrne:
– dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, ki
ga je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o.,
– okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt
Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, ki ga je izdelalo podjetje Chronos d.o.o.
2. Prostorski akt določa pogoje za urejanje območja vzhodno ob tovarni Adria Mobil, namenjeno proizvodnim, obrtnim in
storitvenim dejavnostim ter parkiriščem.
3. Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, od petka,
21. 3. 2008 do vključno ponedeljka, 21. 4. 2008.
4. Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega
akta in okoljskega poročila bo v sredo, 16. aprila 2008, ob
16. uri v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta
1, II. nadstropje.
5. Na javni obravnavi bodo pripravljavec in izdelovalca
prostorski akt ter okoljsko poročilo podrobneje obrazložili in
prisotnim podali dodatna pojasnila.
6. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo
pisne pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjeni osnutek
prostorskega akta in na okoljsko poročilo na naslov Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali pa jih
na kraju razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo
ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb
poteče zadnji dan javne razgrnitve.
7. Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, v časopisu Dolenjski list ter na spletni strani Mestne
občine Novo mesto (www.novomesto.si), kjer bo v času javne
razgrnitve objavljeno tudi gradivo dopolnjenega osnutka in
okoljskega poročila.
Št. 350-05-10/2004
Novo mesto, dne 11. marca 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

ODRANCI
1017.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda v Občini Odranci

Na podlagi 70. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00,
64/01, 108/02, 129/06) ter 14. člena Statuta Občine Odranci

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet Občine Odranci na
9. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda v Občini Odranci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 78/96, 2/04,
112/04) se spremeni 8. člen tako, da glasi:
»8. člen
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja,
trije predstavniki delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.
Za predsednika sveta zavoda člani sveta izvolijo enega
izmed članov sveta.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlaga zbor delavcev, tako da sta v svet zavoda imenovana s strani delavcev
šole dva predstavnika in en predstavnik s strani delavcev enote
vrtca. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev šole oziroma vrtca.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev,
ki so volili.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je vezan s statusom učenca v šoli
oziroma otroka v vrtcu.
Svet zavoda najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandata
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov zavoda v svet in
pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov
ne more opravljati več funkcije člana sveta,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje
oziroma za razrešitev. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu
sveta iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat,
o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev
novega člana. Če je pretekel mandat predstavniku delavcev,
takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo, v skladu
z drugim odstavkom tega člena. Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat
manj kot tretjini članov oziroma je do izteka mandata sveta
manj kot 6 mesecev.«.
2. člen
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom na novo konstituira najkasneje v roku treh mescev od njegove uveljavitve.
3. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 71-9/2008
Odranci, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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POLJČANE
1018.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana za območje
Občine Poljčane

Na podlagi 46., 49. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt) in 31. člena
Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je župan dne
11. 3. 2008 sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana za območje Občine Poljčane
1. člen
Ocena stanja in razlogi
za pripravo sprememb in dopolnitev
Občina Slovenska Bistrica je v letu 2004 sprejela spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 131/04). Z nastankom Občine
Poljčane, je le-ta prevzela določila prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje
Občine Poljčane, in sicer na stanje, ki ga je Občina Slovenska
Bistrica zagotovila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana - prostorski del - občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS,
št. 131/04 in 47/06).
Občina Poljčane ocenjuje, da so pobude za spremembe
in dopolnitve prostorskega akta pomembne za nadaljnji razvoj,
zato pristopa k pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov za svoje območje. Po postopku,
ki ga določa zakon o prostorskem načrtovanju, bo spremenila
in dopolnila tako tekstualni kot grafični del obstoječega planskega dokumenta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin).
Občina Poljčane ima v okviru sprejetega proračuna zagotovljena finančna sredstva za realizacijo projektov, s katerimi
namerava kandidirati tudi na razpisih za pridobitev sredstev iz
EU in na razpisih za sredstva iz državnega proračuna. V okviru
tega mora sočasno zagotoviti tudi planske dokumente, ki bodo
omogočali izdelavo in sprejetje prostorskih izvedbenih aktov za
realizacijo nameravanih investicij.
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin je opredeljena v drugem odstavku 96. člena Zakona
o prostorskem načrtovanju.
2. člen
Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
obsega predloge in pobude na celotnem območju Občine Poljčane, strateško pomembne za nadaljnji razvoj občine, saj so
vključena v razvojne programe občine in investicijsko povezane
s kandidiranjem na evropska sredstva in na sredstva državnega proračuna.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili zakona
o prostorskem načrtovanju oziroma bodo izdelane na podlagi
smernic, pridobljenih s strani nosilcev urejanja prostora. Poleg
tega se ustrezno uporabijo strokovne rešitve in strokovne podlage, ki jih v postopku posredujejo nosilci urejanja prostora oziroma zagotovijo pobudniki ter že morebitne izdelane strokovne
podlage, ki se nanašajo na predmet sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin.
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4. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka
in njegovih posameznih faz
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin so predvideni naslednji roki:
– Sklep župana o začetku
postopka
– Izdelava osnutka sprememb 30 dni po izbiri
in dopolnitev prostorskih
najugodnejšega ponudnika
sestavin
za izdelavo sprememb
in dopolnitev prostorskih
sestavin
– Posredovanje osnutka
Takoj po zagotovitvi
sprememb in dopolnitev
osnutka
prostorskih sestavin MOP,
da pridobi smernice nosilcev
urejanja prostora
– Smernice nosilcev urejanja
Nosilci podajo smernice
prostora in sporočilo
v roku 30 dni po prejemu
ministrstva, pristojnega
osnutka od MOP
za varstvo okolja, ali je
potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje
(CPVO) – izvede MOP
30 dni
– Izdelava dopolnjenega
osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih
sestavin
– Izdelava okoljskega poročila 45 dni
za dopolnjen osnutek, če je
zahtevana CPVO
15 dni
– Preveritev ustreznosti
okoljskega poročila, če je
zahtevana CPVO
30 dni
– Javna razgrnitev in javna
obravnava dopolnjenega
osnutka in okoljskega
poročila (okoljsko poročilo
je v primeru, ko je zahteva
postopek CPVO)
– Stališča do pripomb in
30 dni
predlogov
– Izdelava predloga
30 dni
sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin ter
posredovanje predloga
MOP-u, da pridobi mnenja
nosilcev urejanja prostora
– Mnenja nosilcev urejanja
Nosilci podajo mnenja
prostora in odločitev
v roku 21 dni po prejemu
ministrstva o sprejemljivosti predloga od MOP
vplivov izvedbe sprememb
in dopolnitev prostorskih
sestavin (če je potrebno
izvesti CPVO) – izvede MOP
– Sklep ministrstva o potrditvi 75 dni od prejema predloga
predloga sprememb in
dopolnitev prostorskih
sestavin
– Sprejem odloka na
30 dni od prejema sklepa
občinskem svetu
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice
za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
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Področje
Poselitev

Pristojen nosilec urejanja prostora
Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za prostor, Dunajska 21,
Ljubljana
Kmetijstvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Sektor za sonaravno
kmetijstvo,
Oddelek za kmetijski prostor,
Dunajska 56–58, Ljubljana
Gozdarstvo
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana
Okolje
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska c. 48, Ljubljana
Agencija RS za okolje, Sektor za
varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana
Raba in upravljanje Ministrstvo za okolje in prostor, Direktoz vodami
rat za okolje, Sektor za vode, Dunajska
c. 48, Ljubljana
Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, Ljubljana
Ohranjanje narave Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana
območja, Dunajska 48, Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor
za politiko ohranjanja narave, Dunajska
48, 1000 Ljubljana
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20, Maribor
Varstvo kulturne
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kuldediščine
turno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6,
Maribor
Promet – ceste
Ministrstvo za promet, Direktorat za
ceste, Langusova 4, Ljubljana
Direkcija RS za ceste, OP Maribor,
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
PROMET
Ministrstvo za promet, Direktorat za
– železnice
železnice in žičnice, Langusova 4,
Ljubljana
V vednost: Javna agencija za železniški
promet RS, Kopitarjeva ul. 5, Maribor
Promet – letalstvo
Ministrstvo za promet, Direktorat za
civilno letalstvo, Langusova 4, Ljubljana
Mineralne
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat
sirovine/rudarstvo
za energijo, Savska 3, Ljubljana
Energetika
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat
za energijo, Vetrinjska 2, Maribor
V vednost: Geoplin d.o.o., C. Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706, Ljubljana
V vednost: Eles Elektro – Slovenija
d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, Ljubljana
Zaščita in reševanje Ministsrtvo za obrambo, Uprava RS
za zaščito in reševanje, Kardeljeva
ploščad 21, Ljubljana
Obramba
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za
obrambne zadeve, Sektor za civilno
obrambo, Vojkova c. 55, Ljubljana
Blagovne rezerve
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat
za preskrbo in blagovne rezerve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
6. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
sprememb in dopolnitev odloka
Izdelava sprememb in dopolnitev odloka se financira iz
proračuna Občine Poljčane.
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7. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine
Poljčane.
Št. 350-0006/2008-1-201
Poljčane, dne 11. marca 2008
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

RAZKRIŽJE
1019.

Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite
Občine Razkrižje

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi
ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZVNDN-UPB1 (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), 21. člena
Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in
38/04) in s soglasjem občinskega sveta izdajam naslednji

SKLEP
o imenovanju poveljnika civilne zaščite
Občine Razkrižje
1. člen
Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Razkrižje
se za poveljnika Civilne zaščite Občine Razkrižje imenuje
Oto Smolkovič, rojen 12. 3. 1961, stanujoč Razkrižje 21 b,
Ljutomer.
2. člen
Poveljnik Civilne zaščite Občine Razkrižje je za svoje delo
odgovoren županu ter nadrejenim poveljnikom Civilne zaščite.
Odgovornost poveljnika Civilne zaščite Občine Razkrižje se
nanaša zlasti na uresničevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski
oziroma njemu nadrejeni poveljnik Civilne zaščite v skladu
s svojimi pristojnostmi.
3. člen
Imenovanje poveljnika Civilne zaščite Občine Razkrižje
traja do preklica.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha poveljstvo Civilne zaščite Občine Razkrižje Cirilu Zanjkoviču, roj. 5. 7. 1945,
stanujočemu Gibina 8, Ljutomer.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 846-0001/2008-1
Šafarsko, dne 29. februarja 2008
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.
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REČICA OB SAVINJI
1020.

Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2008

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 Občine
Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 14. seji dne 11. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto
2008 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
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73

74

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 Globe in druge 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 2008
1.855.952
1.242.948
1.215.148
1.097.228
58.870
59.050
27.800
17.200
2.300
200
1.100
7.000
34.142

34.142

578.862
243.282
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741 Prejeta sred. iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU
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
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
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
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)
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 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
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.)

2601

335.580
2.141.817
610.273
107.902
17.718
287.645
2.730
194.278
564.582
19.750
319.021
65.640
160.171
862.200
862.200
104.762
71.000
33.762
–285.865

500
500

500

835
835

835

–335

250.000
250.000
5.800
5.800
–42.000
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X.
XI.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Uradni list Republike Slovenije
244.200
285.865

42.000

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 ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaženje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Pravice porabe na proračunski postavki Sredstva za odpravo nesorazmerij pri plačah, ki niso porabljene v tekočem
letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in o njegovi realizaciji.
6. člen
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, bo potekal v skladu z načrtom razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe
na proračunski postavki proračuna v tekočem letu.
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 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 se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
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.
8. člen
Proračunska rezerva občine se v letu 2008 oblikuje v višini 14.753 eurov.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
9. člen
Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva
med odhodki proračuna v višini 7.000 eurov. Sredstva splošne
proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena
v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo
mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske
rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
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 2008 lahko zadolži do
višine 250.000 eurov, in sicer za naslednje investicije:
– za prostorsko planiranje občine,
– nakup zemljišč in
– kanalizacijo.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, se v letu
2008 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Rečica ob Savinji
v letu 2008 ne bo izdajala poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2008-3
Rečica ob Savinji, dne 11. marca 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.
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STRAŽA
1021.

Sprememba Statuta Občine Straža

Na podlagi 15. in 101. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 7/07) in Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2
(Uradni list RS, št. 94/07) je Občinski svet Občine Straža na 11.
redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Občine Straža
1. člen
Spremenita se številki 29. in 30. člena 4. poglavja (Nadzorni odbor) Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07),
in sicer se 29. člen spremeni v 30.a člen ter 30. člen spremeni
v 30.b člen.
2. člen
Sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-5/2008-3
Straža, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Št.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Straža za leto
2008 (v nadaljnjem besedilu; proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
poroštev občine in javnega sektorja Občine Straža.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

71

SPREMEMBO POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Straža
1. člen
Prvi odstavek 82. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07) se spremeni, tako da
se glasi:
»Župan pozove k razpravi o vseh členih odloka. Razpravlja
se samo o tistih členih, za katere so prijavljeni razpravljavci. Vrstni red razprave se določi po zaporedni številki člena odloka.«
2. člen
Sprememba poslovnika začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

72

73
74

II.
40

Št. 00700-4/2008-3
Straža, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

1023.

41

Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2008

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLS-UPB2), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06 in 101/07 Odl. US. U-I-24/07-66), 29. člena

2603

ODLOK
o proračunu Občine Straža za leto 2008

Sprememba Poslovnika Občinskega sveta
Občine Straža

Na podlagi 15. in 101. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 7/07) in Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2
(Uradni list RS, št. 94/07) je Občinski svet Občine Straža na 11.
redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel

Stran

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) in 15. in 97. člena Statuta Občine
Straža (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski svet Občine Straža
na 11. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel

70
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42
43

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
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
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredme dolgor. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI

P2008
v EUR
3.183.573
2.547.344
2.446.044
2.008.255
362.689
75.100
101.300
45.500
4.000
1.500
0
50.300
146.460
146.460
0
0
489.769
489.769
3.953.573
747.545
187.450
28.038
511.287
20.770
963.523
94.500
470.100
104.482
294.441
1.860.336
1.860.336
382.169

Stran
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430 Investicijski transferi
4.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
334.000
432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom
43.669
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)
–770.000
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
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–770.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. – XI.)
770.000
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
770.000
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
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah,
tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
Pravice porabe na proračunski postavki Sredstva za
usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem
letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so 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.
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Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi
realizaciji.
Župan Občine Straža je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 10% brez soglasja občinskega sveta oziroma da prerazporedi sredstva iz posameznega
področja v drugo področje proračuna do višine 20% posameznega področja.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika,
od tega:
– v letu 2008 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev 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.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 25%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se, zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz prehodnega 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. Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
7. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
20.770,00 EUR.
Na predlog neposrednega proračunskega uporabnika
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do
višine 6.300,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 4.200,00 EUR odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če so izpolnjeni pogoji iz
tretjega odstavka 77. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

dolži.

9. člen
Občina Straža se za proračunsko obdobje 2008 ne za-
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Občina Straža v proračunskem obdobju 2008 ne izdaja
poroštev za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Straža. Pravne
osebe javnega sektorja na ravni občine se ne zadolžujejo in
ne izdajajo poroštev.
O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne
porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, odloča
župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega
leta.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Posredni uporabnik občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja
v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti
obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere
so odobrene.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo
za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki
presegajo zneske, določene s proračunom.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
občinski upravi in županu občine kot predstojniku občine
predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na
način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in
sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahtevajo župan, direktor občinske uprave ali nadzorni odbor.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu
2009 se uporabljata ta odlok in sklep župana o začasnem
financiranju.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-1/2008-8
Straža, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
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stne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06), Odločbe
Ustavnega sodišča RS, št. U-I-13/04-19 z dne 23. 3. 2006 in
Odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I329/05-11 z dne 17. 5.
2007 je Občinski svet Občine Straža na 11. redni seji dne
6. 3. 2008 sprejel

SKLEP
o uporabi Pravilnika o obračunavanju stroškov
za uporabo javne kanalizacije
(Uradni list RS, št. 77/06)
1. Z izdajo tega sklepa se prenehajo uporabljati določbe
VI. poglavja – Prispevek za priključitev, Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-1/2007-3
Straža, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

1025.

Sklep o cenah najema grobov v Občini Straža
za leti 2007 in 2008

Na podlagi 15. in 116. člena Statuta Občine Straža
(Uradni list RS, št. 7/07), Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja
pokopališč ter pogrebnih svečanosti v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 74/00 in 31/05) in Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Krajevni skupnosti Straža je
Občinski svet Občine Straža na 11. redni seji dne 6. 3. 2008
sprejel

SKLEP
o cenah najema grobov v Občini Straža
za leti 2007 in 2008
1. člen
Občinski svet Občine Straža daje soglasje k cenam najema grobov za leto 2007 in k spremembi cen najema grobov za
leto 2008. Nove cene so:
Vrsta groba

Najemnina za 2007
(€)

Najemnina za 2008
(€)

Enojni grob

12,52

13,68

Dvojni grob

16,69

18,24

Grobnica

25,04

27,36

V cenah ni vključen 20% davek na dodano vrednost.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1024.

Sklep o uporabi Pravilnika o obračunavanju
stroškov za uporabo javne kanalizacije

Na podlagi 116. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 7/07) in 40. člena Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne in padavinske vode na območju Me-

Št. 35401-2/2008-3
Straža, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Stran
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1026.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta, nadzornega odbora in članov drugih
občinskih organov ter o povračilu stroškov
v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1),
določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 110/06, ZSPJS-UPB6 in 57/07) ter 15. člena Statuta
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02)
je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 11. redni seji
dne 26. 2. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora in članov drugih občinskih
organov ter o povračilu stroškov
v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
Ta pravilnik določa plače občinskih funkcionarjev, nagrade
članov stalnih delovnih teles občinskega sveta, nadzornega
odbora ter članov drugih občinskih organov, višino in način
določanja plač in nagrad ter način povračila stroškov.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi
določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in
sistema plač v javnem sektorju, če Zakon o lokalni samoupravi
ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plač, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma
do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles in drugih občinskih organov, ki niso
člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripada
plačilo za opravljanje dela – sejnine oziroma nagrade, ki se
določijo v skladu z določbami tega pravilnika.
3. člen
Če je član organa iz tretjega odstavka drugega člena javni
uslužbenec v občinski upravi, mu sejnina ne pripada.
Občinska volilna komisija ima v skladu z zakonom o lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila.
Sklep o obsegu sredstev za enkratno nadomestilo iz
prejšnjega odstavka sprejme župan na predlog volilne komisije najkasneje v tridesetih dneh po razpisu referenduma
ali volitev.
4. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani občinskega sveta. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan
lahko funkcijo opravlja poklicno, če se v soglasju z županom
tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
5. člen
Za funkcijo župana in podžupana je višina plačnega razreda določena skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu o sistemu
plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s tem določi-
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tev osnovne plače pa se določa v skladu z določbami Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegova funkcija uvrsti v plačni
razred skladno z določbami Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju.
Za opravljanje funkcije župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, ki sodi v VI. skupino občin, je s predpisom, ki določa plače
funkcionarjev, določen 49. plačilni razred (od 2001 do 5000
prebivalcev).
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še
dodatek za delovno dobo, v višini 0,3% od osnovne plače za
vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo
za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi
funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno
dobo.
6. člen
Plačni razred podžupana, v skladu s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določi župan, pri čemer upošteva
obseg podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije podžupana, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
določi plačilni razred od 34. do 41.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plača v višini do 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo le, če
opravlja funkcijo poklicno. Plača podžupana plačilo za opravljane funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah
Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici in udeležbo
na sejah drugih organov in delovnih teles.
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici so sejnine za udeležbo na seji
občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega
sveta. Sejnine se članom občinskega sveta določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi
funkcijo opravljal poklicno, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 3,15%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 1,9%,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega
sveta 1,6%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je
1,0%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se
izplačuje na podlagi evidence prisotnosti. Sejnina se izplačuje
za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za
dopisno in slavnostno sejo se sejnina ne izplačuje.
8. člen
Odločbo o plači občinskemu funkcionarju, odločbo o sejnini ter odločbo o nagradi, izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
9. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo
nagrade v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi
jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za
delovno dobo.
Predsedniku in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade, ki so določene v odstotku od osnovne plače župana.
Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo in sicer:
– predsedovanje na seji NO (konstitutivna seja, seja za
sestavo letnega programa nadzora) 2,8%,
– udeležbo na seji NO kot član (konstitutivna seja, seja
za sestavo letnega programa nadzora) 2,0%.
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Za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu NO
pripada Nadzornemu odboru izključno nagrada v skupnem
znesku, in sicer:

14. člen
Prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo mesečno.

– za manj zahtevni nadzor
3,15%
– za zahtevnejši nadzor
3,80%
– za najzahtevnejši nadzor
4,40%.
Predsedniku ali enemu izmed članov NO pripada nagrada za udeležbo na seji občinskega sveta v višini 1% plače
župana.
Kdo iz NO se bo seje občinskega sveta udeležil in bil
upravičen do te nagrade, se dogovorijo predsednik in člani NO
med seboj.
Zahtevnost izvedenega nadzora določi predsednik NO
v letnem programu nadzora.
Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Nagrada
se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti. Nagrada se izplačuje za redne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% nagrade.

15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 62/00
z dne 7. 7. 2000).

10. člen
Predsednikom in članom delovnih teles občinskega sveta,
ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji
ali odboru občinskega sveta določi nagrada, ki se izplača za
udeležbo na seji in je določena v odstotku od osnovne plače
župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno in sicer
tako, da znaša nagrada 1,9%) vrednosti osnovne plače župana. Nagrada se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti.
Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo. V primeru
prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% nagrade.
Za dopisno sejo se nagrada ne izplačuje.
11. člen
Odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora
se za opravljeno delo v zvezi z izdajanjem občinskega glasila
določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji,
ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno
dobo, in sicer za:
– odgovornega urednika 		
3,15%
– člana uredniškega odbora v višini
1,9%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se
izplačuje na podlagi evidence prisotnosti.
12. člen
Letni znesek sejnin, ki se izplačajo posameznemu članu
občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, nadzor
nega odbora in članu drugih občinskih organov, komisij in
drugih delovnih teles, ne sme presegati 15% letne plače
župana.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti članov
občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov, komisij in drugih
delovnih teles.
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov
na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila
stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
Stroški se poravnajo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila
stroškov zaposlenim v državnih organih.
Občinski funkcionarji uveljavljajo pravice do povračila
stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno
potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog podžupan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po
opravljenem službenem potovanju.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00002/2008
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 26. februarja 2008
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

ŠALOVCI
1027.

Odlok o spremembi in dopolnitvi
Odloka o ustanovitvi Javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Šalovci

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US:
U-I-34/98, 36/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 108/03), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB 5) ter 16. člena
Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski
svet Občine Šalovci na 13. redni seji dne 28. februarja 2008
sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šalovci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šalovci (Uradni list RS, št. 122/07) se
prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike,
premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa sta izpisana ime in sedež osnovne
šole.«
2. člen
Vsa druga določila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci ostanejo
nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-1/2008
Šalovci, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.
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1028.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Lipa - Štore

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) in
18. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet Občine Štore na 7. redni seji dne 5. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Lipa - Štore
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore (odlok objavljen v Uradni
listu SRS, št. 2/88) ter spremembe in dopolnitve v Uradni listu
RS, št. 49/97, 111/06 in 138/06). Natančneje se spreminjajo
spremembe in dopolnitve odloka, objavljene v Uradnem listu RS,
št. 138/06, v nadaljevanju: sprememba odloka.
2. člen
Naslovu 16. člena spremembe odloka (tolerance v poteku
in umestitvi infrastrukturnih objektov in naprav) se doda črka b,
tako da se po novem naslov dela člena glasi: »16.b člen (tolerance v poteku in umestitvi infrastrukturnih vodov in naprav)«.
3. člen
Delu člena 16.b člen (tolerance v poteku in umestitvi infrastrukturnih vodov in naprav) se doda stavek: »Dopustna je
opustitev cestnega priključka na regionalno cesto Štore - Svetina
- Laško na jugovzhodni strani območja ureditve G, kolikor se
zmanjša gostota poselitve na tem območju (gradnja dveh ali
enega večstanovanjskega objekta).«
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Na podlagi določil 43. in 99. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/93, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02, 5/03, 7/04), 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) in 16. člena Statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07)
je Občinski svet Občine Štore na 7. redni seji dne 5. 3. 2007
sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
I.
Občina Štore daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve
Dom upokojencev Celje – Center za pomoč na domu, v višini
15,43 EUR na efektivno uro.
II.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine Štore znaša končna cena za uporabnika 3,60 EUR na
efektivno uro.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2008 dalje.
Šifra: 162-0001/2008-3
Štore, dne 12. marca 2008

4. člen
Pred del člena 16. b člen (tolerance v poteku in umestitvi
infrastrukturnih vodov in naprav) se dodata člen in podčlen
s tekstom:

Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

»16. člen
(tolerance)
16.a člen
(tolerance v umestitvi objektov)
V območju prostorske celote G je dopustna tudi gradnja
enega ali dveh večstanovanjskih objektov, kolikor se v postopku
priprave projektne dokumentacije dokaže, da je takšna rešitev
zasnove prostorske celote boljša ali ima manj škodnih vplivov
na okolje. V primeru manjše zazidanosti je dopustno spremeniti
lokacijo posameznega večstanovanjskega objekta, vendar ne
izven območja obravnavane prostorske celote in ne na traso
povezovalne ceste skozi območje prostorske celote G.«
5. člen
V 20. členu spremembe odloka (zaporedje izvajanja del) se
iz prvega stavka točke 1. Prostorska celota G črta del besedila:
»povezovalno cesto skozi območje,«.
6. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 46500-0028/2005-30
Štore, dne 12. marca 2008
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

Sklep o izdaji soglasja k ceni
socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu v Občini Štore

TREBNJE
1030.

Sklep o pripravi Občinskega prostorskega
načrta Občine Trebnje

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi
19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95,
80/98, 119/05 in 80/06) je župan Občine Trebnje 5. 3. 2008
sprejel

SKLEP
o pripravi Občinskega prostorskega načrta
Občine Trebnje
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
S tem sklepom se pričnejo priprave za izdelavo in sprejem
Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (v nadaljnjem
besedilu: OPN).
Občina Trebnje je s Programom priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Trebnje (SPROT) in prostorskega
reda Občine Trebnje (PROT) (Uradni list RS, št. 15/07) pristopila k pripravi strategije prostorskega razvoja Občine Trebnje
in prostorskega reda Občine Trebnje na podlagi določil Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr. in 58/03 – ZZK-1).

Uradni list Republike Slovenije
S tem sklepom župan Občine Trebnje določa, da se priprava prostorskih aktov občine: Strategija prostorskega razvoja
Občine Trebnje z urbanističnimi zasnovami za Trebnje, Mirno in
Veliki Gaber in Prostorski red Občine Trebnje nadaljuje in konča kot Občinski prostorski načrt Občine Trebnje po postopku in
na način, ki ga določa ZPNačrt.
Do sprejetja tega sklepa so bile opravljene naslednje
faze dela:
– prva prostorska konferenca,
– sprejem programa priprave,
– pridobitev smernic in njihova analiza,
– priprava dela strokovnih podlag.
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo
št. 35409-22/2006 z dne 27. 3. 2006 Občino Trebnje seznanilo,
da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
2. člen

Št.

3. člen
(roki za pripravo)
Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
– priprava osnutka OPN
– osnutek posredovati MOP
– dopolnjen osnutek in okoljsko poročilo
– potrditev okoljskega poročila
na MOP
– javna razgrnitev najmanj
– preučitev pripomb iz javne
razgrnitve
– potrditev stališč in seznanitev
javnosti
– predlog
– predlog na MOP in mnenja
– sklep MOP o potrditvi predloga
– sprejem odloka na OS
– objava in končni elaborat

60 dni po objavi tega sklepa
30 dni
15 dni
15 dni
30 dni
14 dni po zaključku javne
razgrnitve
10 dni po pripravi stališč do
pripomb
30 dni po potrditvi stališč do
pripomb
45 dni
75 dni po prejemu predloga
14 dni po prejemu sklepa
MOP
30 dni.
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Okvirni roki se podaljšajo zaradi priprave in objav javnega naznanila za javno razgrnitev, morebitnega usklajevanja osnutka OPN, dopolnjevanja strokovnih podlag, zahtevnosti in obsega pripomb in predlogov z javne razgrnitve,
dopolnjevanja predloga in okoljskega poročila, dodatnega
usklajevanja stališč do pripomb ter morebitne potrditve OPN
na vladi.
4. člen
(začetki veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Občina Trebnje pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 350-00011/2006
Trebnje, dne 5. marca 2008

(strokovne rešitve in nosilci urejanja prostora)
OPN bo vseboval strateški in izvedbeni del. Za Trebnje,
Mirno, Veliki Gaber in Dobrnič pa se bodo izdelali urbanistični
načrti.
V nadaljevanju postopka priprave OPN se upoštevajo
smernice nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene po
ZUreP-1 do uveljavitve ZPNačrt. Nosilci urejanja prostora so
navedeni v Programu priprave SPROT in PROT. Na podlagi
Zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06)
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat ni več nosilec
urejanja prostora. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 105/06) pa kot
nosilca urejanja določa Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso navedeni v programu priprave, se jih vključi v postopek in pridobi tudi njihove
smernice in mnenja. Če bodo nosilci urejanja prostora ugotovili,
da je potrebno že pridobljene smernice vključene v osnutek
OPN za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
dopolniti, se bodo nove in dopolnjene smernice upoštevale
v dopolnjenem osnutku.
Prav tako se v nadaljevanju postopka upoštevajo vsa
gradiva in strokovne rešitve, izdelane v okviru priprave SPROT
in PROT. Dodatne strokovne rešitve bodo izdelane v skladu
z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti.
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Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1031.

Odlok o financiranju krajevnih skupnosti
v Občini Trebnje

Na podlagi 18. in 74. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 13.
redni seji dne 28. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o financiranju krajevnih skupnosti
v Občini Trebnje
Uvodni določbi
1. člen
S tem odlokom se določajo kriteriji za izvedbo nalog ter
merila in kriteriji za financiranje nalog in delovanje krajevnih
skupnosti v Občini Trebnje (v nadaljevanju: občini) iz sredstev
proračuna občine.
2. člen
Krajevne skupnosti so v skladu z določili Statuta občine
oblikovane kot ožji deli občine in imajo status pravne osebe
javnega prava.
Kriteriji za izvedbo nalog
3. člen
V okviru nalog, določenih s Statutom občine, opravljajo
krajevne skupnosti naloge iz pristojnosti občine, ki so prenesene na krajevne skupnosti in se pretežno nanašajo na prebivalce
krajevnih skupnosti.
Konkretne naloge krajevne skupnosti določijo s programom dela, ki ga v skladu z določili tega odloka sprejmejo za
posamezno proračunsko obdobje.
4. člen
Obveščanje občanov o svojem delu in drugih zadevah,
pomembnih za krajevne skupnosti, izvajajo krajevne skupnosti
prek javnih medijev, ki so dostopni občanom krajevne skupnosti, ali prek drugih sredstev in orodij obveščanja, v skladu
s predpisi.
5. člen
Pri izvajanju športnih, rekreacijskih, kulturnih, socialnih
in drugih programov in prireditev krajevnega pomena lahko

Stran

2610 /

Št.

27 / 18. 3. 2008

krajevne skupnosti sodeluje z organiziranimi in neformalnimi
oblikami združevanja občanov. Programi in prireditve, ki jih
izvajajo krajevne skupnosti, so dostopni vsem udeležencem
pod enakimi pogoji.
6. člen
Krajevne skupnosti izvajajo programe čiščenja in urejanja
okolja (v nadaljevanju: program) na javni zelenici, v javnem parku, na javni športni površini ter drugi površini, skladno s predpisi občine, ki urejajo te površine, ter pri tem lahko sodelujejo
z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov.
Pri pripravi in izvajanju programa krajevne skupnosti sodelujejo
s pristojnimi organi občinske uprave občine.
7. člen
Krajevne skupnosti letno oblikujejo plane del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne
infrastrukture in objektov ter naprav kolektivne rabe (v nadaljevanju: program del). To so dela, ki se izvedejo v enem letu, se
financirajo iz proračuna občine in niso vključena v programe
izvajalcev javnih služb in se nanašajo na:
1. vzdrževanje krajevnih poti,
2. urejanje javne razsvetljave,
3. urejanje in čiščenje javnih površin,
4. urejanje prometne varnosti (prometna signalizacija,
urejanje dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti),
5. vzdrževanje kulturnih domov,
6. vzdrževanje mrliških vežic,
7. urejanje in sanacija črnih odlagališč,
8. druge naloge, povezane s tekočim vzdrževanjem javne
infrastrukture.
Merila in kriteriji za financiranje nalog
8. člen
V proračunu občine se krajevnim skupnostim za izvajanje
nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini, ki se določi z odlokom o proračunu občine za posamezno leto.
9. člen
Izračun sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se
opravil na podlagi formule:
FnKS = (0,20 + 0,30*C + 0,10*P + 0,30*J + 0,10*Z) * G * O
FnKS znesek za financiranje nalog KS
C
razmerje med dolžino javnih poti na prebivalca v KS in
dolžino javnih poti v občini na prebivalca
P
razmerje med površino KS na prebivalca in površino
celotne občine na prebivalca
J
razmerje med številom javnih svetil na prebivalca v KS
in številom javnih svetil v občini na prebivalca
Z
razmerje med površino zelenih, športnih (površin skupne rabe) na prebivalca v KS in površino skupne rabe
v občini na prebivalca
G
znesek, ki ga določi Občinski svet v odloku o izvrševanju proračuna
O
število prebivalcev v KS
0,20 delež – koeficient, ki pokriva fiksne stroške samouprave
v KS.
Za KS, ki upravlja s kulturnim domom, se celoten znesek
pomnoži z 1,05.
Za KS, ki vzdržuje mrliško vežico, se celoten znesek
pomnoži z 1,05.
Koeficiente k posameznim utežem se vsako leto pred
sprejemom proračuna preračuna glede na takratno stanje.
10. člen
Krajevne skupnosti imajo možnost kandidirati na občinske razpise za sofinanciranje projektov oziroma nalog, ki
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niso povezani neposredno s financiranjem krajevnih skupnosti
po tem odloku oziroma niso predmet prenesenih naloge na
krajevne skupnosti.
11. člen
Krajevne skupnosti v okviru svojih predlogov finančnega
načrta ter v višini, določeni na podlagi 9. člena tega odloka
ob pripravi proračuna občine, oblikujejo predlog programov in
prireditev, ki jih izvajajo same v skladu s 4., 5., 6 in 7. členom
tega odloka.
Merila in kriteriji za financiranje delovanja
12. člen
V proračunu občine se krajevnim skupnostim za financiranje njihovega delovanja zagotavljajo finančna sredstva za
sejnine predsedniku in članom sveta ter sredstva za povrnitev
stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku
sveta, ki se v višini, določeni s tem odlokom, vključijo v finančni
načrt krajevnih skupnosti.
13. člen
Predsedniku in članom sveta krajevne skupnosti občine
pripada nagrada za udeležbo na sejah sveta krajevne skupnosti. Nagrada za udeležbo na sejah za predsednika sveta krajevne skupnosti znaša višino sejnine predsednika občinskega
odbora, za člane sveta krajevne skupnosti pa višino sejnine
za člana občinskega odbora. Nagrada se izplača enkrat letno
za tekoče leto na podlagi poročila o prisotnosti na sejah sveta
krajevne skupnosti.
Enkratna letna nagrada v višini sejnine predsednika občinskega odbora pripada predsedniku nadzornega odbora in
sejnina v višini člana občinskega odbora pripada članom nadzornega odbora krajevne skupnosti.
14. člen
Predsednik sveta krajevne skupnosti ima pravico do povrnitve stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona v višini
20 eurov mesečno, kolikor ne uporablja telefona v lasti KS.
Član sveta KS ima pravico do povračila stroškov prevoza
(razen za udeležbo na sejah sveta), ki nastanejo pri opravljanju
funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov
lahko član sveta uveljavlja, če gre za opravljanje dela na terenu
pri izvrševanju operativnih nalog. Stroški prevoza se povrnejo
v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
Prehodne in končne določbe
15. člen
Predsednik krajevne skupnosti je odgovoren za zakonito
poslovanje in racionalno uporabo dodeljenih sredstev.
16. člen
Z uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o osnovah
in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 22/92).
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se začne uporabljati z uveljavitvijo
odloka o proračunu občine za leto 2008.
Št. 007-29/2007
Trebnje, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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VOJNIK
1032.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Občine Vojnik

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– ZOFVI-UPB5) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 59/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 13. redni seji
dne 6. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Občine Vojnik
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustanovitvi
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik (Uradni
list RS, št. 75/96, 18/98, 61/98, 87/99 in 98/99) v nadaljnjem
besedilu: odlok.
2. člen
Besedilo 12. člena odloka se spremeni, in sicer:
»Dejavnosti zavodov po standardni klasifikaciji:
85.200 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
85.5
Drugo izobraževanje,
49.39 Drug kopenski potniški promet (prevozi šolskih
otrok).«
3. člen
Besedilo 17. člena odloka se spremeni tako, da se na
novo glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata
zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom njihovih otrok – učencev v zavodu.
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana sveta
zavoda, se le-tega nadomesti z novim članom iz ustrezne skupine, ki sestavlja svet zavoda. Mandat novega člana sovpada
z mandatom že imenovanih članov.«.
4. člen
Besedilo 26. člena odloka se spremeni tako, da se na
novo glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima
najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za
učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal

Št.

27 / 18. 3. 2008 /

Stran

2611

funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu
po začetku mandata, sicer mu preneha mandat ravnatelja.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj
(5) pet mesecev pred iztekom mandata dosedanjemu ravnatelju.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola
sedež,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če učiteljski zbor, lokalna
skupnost in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva,
ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega
mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za
ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko
je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja
brez tega mnenja. Po prejemu mnenja ministra oziroma po
poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju
ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu
z zakonom, ki ureja zavode.«.
5. člen
Besedilo 28. člena odloka se spremeni tako, da se na
novo glasi:
»Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja, skladno s standardi in normativi za opravljanje vzgojno-izobraževalnega
dela.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za
razrešitev seznaniti učiteljski zbor.«.
6. člen
V 35. členu se doda besedilo nove alineje, ki postane
šesta alineja:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,«.
Dosedanji šesta in sedma alineja postaneta sedma in
osma.
7. člen
Črta se besedilo 49. člena, 50. člen postane 49. in 51. člen
postane 50. člen.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0006-2008/5 (7)
Vojnik, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
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Odlok o spremembah Odloka o načinu
in pogojih izvajanja gospodarske javne
službe urejanja pokopališč ter pokopališke
in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in
koncesijski akt

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) in 1. člena
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90,
110/02 in 2/04) je Občinski svet Občine Vojnik na 13. seji dne
6. 3. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o načinu in pogojih
izvajanja gospodarske javne službe urejanja
pokopališč ter pokopališke in pogrebne
dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt
1. člen
V Odloku o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne
službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt (Uradni list RS, št. 62/04
in 87/06) se tretji odstavek 7. člena odloka črta in nadomesti
z besedilom:
»Koncesionar za urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost plačuje koncesijsko dajatev. Višina koncesijske dajatve
se določi minimalno 5.000 EUR. Najmanj polovico predlagane
dajatve mora koncesionar plačati najkasneje do 30. junija, drugo polovico pa do 30. decembra tekočega leta. Koncesijska
dajatev se zavaruje z bančno garancijo, ki mora biti v vrednosti
dvakratne ponujene koncesijske dajatve.«
2. člen
Tretji odstavek 23. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Merili, ki bosta upoštevani pri ocenjevanju in izbiri najugodnejše ponudbe, sta:
– reference ponudnika:
– brez referenc: 0 točk,
– z referencami: 20 točk;
– višina koncesijske dajatve:
– do 5.000 EUR = 0 točk
– 5.001 EUR–6.000 EUR = 10 točk,
– 6.001 EUR–7.000 EUR = 20 točk,
– 7.001 EUR–8.000 EUR = 30 točk,
– 8.001 EUR–9.000 EUR = 40 točk,
– 9.001 EUR–10.500 EUR = 50 točk,
– 10.501 EUR–12.000 EUR = 60 točk,
– 12.001 EUR–14.000 EUR = 70 točk,
– 14.001 EUR in več = 80 točk.«
Četrti odstavek 23. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Posamezni merili sta ovrednoteni v točkah. Seštevek
obeh meril lahko znaša največ 100 točk. Izbran bo ponudnik, ki
bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da več ponudnikov
doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel višje
število točk pri merilu višina koncesijske dajatve. V primeru,
da več ponudnikov doseže enako število točk in gre hkrati za
najboljše ponudnike, bo izbran tisti, ki je ponudil nominalno
najvišjo koncesijsko dajatev.«
3. člen
26. člen se spremeni in se po novem glasi:
»Za resnost ponudbe mora ponudnik plačati varščino
v višini 3.000 EUR za pokopališče Vojnik, za ostala pokopališča
pa znaša varščina 2.000 EUR, ki se neizbranim ponudnikom
vrneta v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Varščina za resnost
ponudbe se izbranemu ponudniku spremeni v varščino za
zavarovanje kvalitetnega in popolnega izvajanja gospodarske
javne službe.«

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0006-2008/4 (7)
Vojnik, dne 7. marca 2008
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

ŽALEC
1034.

Soglasje k ceni storitve Pomoč družini na
domu v Občini Žalec

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06)
je Občinski svet Občine Žalec na svoji 12.seji dne 3. marca
2008 sprejel

SOGLASJE
k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini
Žalec
1. člen
Občinski svet Občine Žalec soglaša, da cena storitve
Pomoč družini na domu v Občini Žalec s 1. 2. 2008 znaša
15,42 EUR za opravljeno uro storitve.
2. člen
Občina Žalec priznava subvencijo k ceni storitve Pomoč
družini na domu v višini 7,71 EUR/uro, ki je deljena na dva
dela:
– na del v višini 3,12 EUR/uro, ki predstavlja stroške
strokovne priprave, vodenja in koordiniranja izvajanja storitve. Do tega dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki te
storitve.
– na del v višini 4,59 EUR/uro, ki predstavlja stroške vsake opravljene ure neposredne socialne oskrbe uporabnika.
3. člen
Soglasje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-01-0001/2008
Žalec, dne 3. marca 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

ŽETALE
1035.

Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2008

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 16. člena Statuta
Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04)
je Občinski svet Občine Žetale na 9. redni seji dne 10. 3. 2008
sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o proračunu Občine Žetale za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 2008
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun leta
2008
– v EUR

I.

70

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

1.515.263

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

977.622

DAVČNI PRIHODKI

897.597

700 Davki na dohodek in dobiček

863.167

703 Davki na premoženje

20.560

704 Domači davki na blago in
storitve

13.870

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI

80.025

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

11.544

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

72

2.000
470

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

12.350

714 Drugi nedavčni prihodki

53.661

KAPITALSKI PRIHODKI

8.959

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog

73

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

8.959

PREJETE DONACIJE

4.500

730 Prejete donacije domačih virov

4.500

731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

524.182

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

524.182

741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. iz
sred. prorač. Evrop. un.
II

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

1.545.518
345.837

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

67.884

401 Prispevki delodajalcev za
socialne zadeve

11.704

402 Izdatki za blago in storitve

210.649
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403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFER
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 prav. in fiz.
oseb, ki niso prorač. upor.
432 Investicijski transferi prorač.
uporabnikom
III
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VARAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina 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 namens. premož. v
jav. skl. in drug. osebah jav. prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRNJA
VII.
ZADOLŽEVANJE(500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.IX.= -III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12 PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

2613
55.600

256.651
2.500
153.931
21.080
79.140
891.580
891.580
51.450
44.000
7.450
–30.255

44.436
44.436
44.436
–74.691
–44.436
30.255

74.691
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje 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 so prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žetale.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v 43 čl. ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 87/01 in 71/93),
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za odlaganje
odpadkov, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja
z odpadki,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju z
odpadno vodo,
– prihodki od občanov za sofinanciranje investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča, cest, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi
odredbodajalec.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča
Občinskemu svetu Občine Žetale med letom in konec leta z
zaključnim računom o veljavnem proračunu za leto 2008 in
njegovi realizaciji.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v
skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti
obveznosti.
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov
občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v
primeru, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni
mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Sredstva proračunske rezerva pa morajo biti
vrnjena do konca leta.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene,
ki so določeni s proračunom.
Župan lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti
za 70% vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu
z dinamiko po načrtu razvojnih programov za namene, za
katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna
v tekočem letu.
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Skupen 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.
8. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna (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, 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.
9. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2008 je oblikovana
v višini 8.346 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s
poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga,
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži
v skladu z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št.
123/06). Občina se lahko zadolži za financiranje gradnje oskrbe z vodo in cestne infrastrukture.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Žetale. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS.
O dajanju poroštev, ki so opredeljene v zakonu o financiranju občin, odloča občinski svet.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s
soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žetale v letu
2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008
dalje.
Št. 032-01-0009/2008
Žetale, dne 10. marca 2008
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.
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Pravilnik o najemu prostora Prosvetne
dvorane Žetale

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list
RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04 je Občinski svet Občine
Žetale na 9. redni seji dne 10. 3. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o najemu prostora Prosvetne dvorane Žetale
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o najemu Prosvetne dvorane Žetale (v
nadaljevanju: pravilnik) se urejajo način in pogoji oddajanja
dvorane, pripadajočih prostorih in inventarja v Prosvetni dvorani Žetale v najem.
2. člen
Najemodajalec, Občina Žetale (v nadaljevanju: občina) je
lastnik prostorov. Najemnik prostorov je lahko vsaka fizična ali
pravna oseba, ki z vlogo izkaže ta interes.
2. POGOJI ODDAJE V NAJEM
3. člen
Vloga za najem se odda na predpisanem obrazcu, ki se
vloži pri občinski upravi. Obrazec vloge je priloga tega pravilnika. Vlogi je potrebno priložiti:
– fizična oseba – fotokopijo osebne izkaznice;
– pravna oseba – dokazilo o registraciji;
– društva in druge organizacije – odločbo o vpisu v register društev oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije;
– politične stranke – odločbo o vpisu politične stranke v
register političnih strank.
Priloge k vlogi je stranka dolžna priložiti k prvi vlogi za
najem v tekočem letu. Za vse ostale vloge tekom tekočega
leta dokazil iz prvega odstavka tega člena ni treba ponovno
prilagati.
4. člen
Na podlagi vloge se sklene najemna pogodba za kratkotrajni najem in začasno uporabo dvorane in pripadajočih
prostorov, kot to izhaja iz vloge stranke (najemnika). Pogodba
za kratkotrajni najem prostorov se lahko izdaja samo za tisto
časovno obdobje, v katerem prostori niso zasedeni. Na podlagi
pogodbe občinska uprava občine za plačilo najemnine izda
račun, ki ga je najemnik dolžan plačati v roku 8 dni od njegove
izdaje.
5. člen
Prednost pri najemu ima tista stranka, ki prva vloži vlogo za najem pri upravnem organu občine. Društva v občini
lahko konec leta oziroma v začetku leta na občinsko upravo
predložijo sprejeti koledar prireditev, ki se vpišejo v skupni
koledar uporabe dvorane za tekoče leto. Ne glede na prvi odstavek tega člena najem dvorane in inventarja s strani drugih
vlagateljev ni mogoč za dneve, ko je predvidena prireditev na
skupnem koledarju.
V času najema dvorane in pripadajočih prostorov ni dovoljeno premikanje inventarja brez dovoljenja gospodarja.
3. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA IN NAJEMODAJALCA
6. člen
Vsak najemnik je dolžan:
– svojo prisotnost obvezno z vsakim prihodom v prostore
evidentirati z vpisom v zvezek »Evidenca uporabe Prosvetne
dvorane«, ki se nahaja v predprostoru dvorane;
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– najete prostore uporabljati v skladu s pogoji, navedenim
v pogodbi;
– gospodarju ali odgovorni osebi občinske uprave prijaviti
morebitne poškodbe ali odtujitve najetih prostorov in inventarja. Če so poškodbe nastale zaradi malomarnosti s strani
najemnika, jih je le ta dolžan odpraviti oziroma poravnati vso
nastalo škodo;
– poskrbeti za varnost izvajalcev in udeležencev;
– izvajati ukrepe s področja požarne varnosti in varstva
pri delu v času uporabe prostorov;
– prostore zapustiti v enakem stanju, kot jih je prevzel;
– o morebitnih napakah na ali v objektu nemudoma obvestiti lastnika najetih prostorov ali gospodarja;
– upoštevati in spoštovati hišni red, ki je sestavni del tega
pravilnika in obešen na vidnem mestu v Prosvetni dvorani.

ljeni;

7. člen
Najemodajalec je dolžan:
– najete prostore predati v stanju, za katere so usposob

– urediti vse potrebno za pravočasno odpiranje in ogrevanje kulturnega doma;
– odpraviti napake na ali v objektu, ki bi najemniku onemogočali normalno uporabo najetih prostorov.
8. člen
Za najem dvorane in pripadajočih prostorov se zaračunava najemnina po ceniku, ki ga za določeno obdobje na predlog
župana potrdi Občinski svet Občine Žetale. Cenik, ki je sestavni
del tega pravilnika, je objavljen na spletni strani občine ter na
občinski oglasni deski.
9. člen
Društva in druge organizacije, ki imajo svoj sedež na
območju občine, so oproščene plačila najema dvorane, obratovalnih in drugih stroškov v primeru izvedbe nekomercialne prireditve. V primeru komercialne prireditve v prostorih
Prosvetne dvorane so v skladu z veljavnim cenikom dolžni
plačati obratovalne stroške (elektrika, čiščenje, ogrevanje in
komunalne storitve). Plačila najemnine, obratovalnih in ostalih
stroškov je oproščena OŠ Žetale in druge državne institucije,
ki imajo namen prostore uporabljati izključno za organizacijo
srečanj posvetov, sestankov, predstavitev itd., ki so javnega
pomena.
Plačila najemnine in obratovalnih stroškov se lahko oprostijo
prireditve kulturnega in javnega pomena za lokalno skupnost.
10. člen
Sredstva, zbrana iz naslova plačevanje najemnine, se namensko zbirajo v proračunu občine in se uporabljajo izključno
za pokritje obratovalnih stroškov, čiščenje in ostalih vzdrževalnih del na objektu.
11. člen
Za obratovanje in tekoče vzdrževanje kulturnega doma
skrbi občinska uprava Občine Žetale, ki skrbi tudi za odpiranje
dvorane.
4. KONČNA ODLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0009/2008-5
Žetale, dne 10. marca 2008
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.
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KOZJE
1037.

74

Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06,
14/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB1, 21/06, 14/07, 60/07) in 16. člena
Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05)
je Občinski svet Občine Kozje na 13. redni seji dne 28. 2.
2008 sprejel

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

914.037

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

412.727

740 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

501.310

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

873.431

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

234.677

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

ODLOK
o proračunu Občine Kozje za leto 2008

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije

(vsebina odloka)

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

S tem odlokom se za Občino Kozje za leto 2008 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

42

2. člen

43

3.712.939

35.025
578.379
2.850
22.500
1.106.989
51.300
584.433
92.839
378.417
0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.427.772

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.427.772

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

304.747

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

430 Investicijski transferi

0

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

431 Investicijski transferi

169.265

432 Investicijski transferi

135.482

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
70

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

3.555.472

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.565.235

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

2.298.743

700 Davki na dohodek in dobiček

2.061.442

703 Davki na premoženje

104.725

704 Domači davki na blago in storitve

132.576

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

266.492

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

106.894

711 Takse in pristojbine

5.400

712 Denarne kazni

2.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

40.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

–157.467

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

151.698
76.200

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

0

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
721 Prihodki od prodaje zalog

73

0

III.

VI.

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM.
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

36.200

C. RAČUN FINANCIRANJA

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

50

731 Prejete donacije iz tujine

0

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

23.707

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

23.707

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–23.707

XI.

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

157.467

999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
Splošni sklad za drugo

169.442

–181.174

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 Kozje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. 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 poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom,
2. prispevki občanov,
3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
4. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
5. prejeta sredstva državnega proračuna za investicije,
6. prihodki ožjih delov občine.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih
sredstev.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Dovoljeno je prerazporejanje znotraj proračunskih uporabnikov med proračunskimi področji, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega
uporabnika.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana
ob prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg
sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska
postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
Prerazporeditev pravic porabe in prvega odstavka tega
člena se opravi s pisno odredbo, iz katere je razvidno, na
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kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe
povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun
uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira
nov podkonto.
O prerazporeditvah v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča organ, ki je s statutom občine določen za zastopanje
krajevne skupnosti.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
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.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika 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.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovane
po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
12.500 EUR.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 417 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
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računu financiranja, se občina za proračun leta 2008 lahko
zadolži v skladu z določili ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Kozje, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine dovoljenega
zadolževanja.
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, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2008 zadolžijo le v soglasju z ustanoviteljem.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoči vpliv
na upravljanje, se lahko v letu 2008 zadolžijo v soglasju z
ustanoviteljem.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kozje v letu
2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-13/02
Kozje, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

1038.

Sklep o sprejemu Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Kozje za leto 2008

Na podlagi 11. in 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) je
Občinski svet Občine Kozje na 13. redni seji dne 28. 2. 2008
sprejel

SKLEP
o sprejemu Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Kozje za leto 2008
Občinski svet Občine Kozje sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kozje
za leto 2008.
Št. 032-0001/2008-13/03
Kozje, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
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Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210, odsek 1107 Preddvor–Kranj
(Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof

2591

Uradni list Republike Slovenije

Št.

27 / 18. 3. 2008 /

VSEBINA
USTAVNO SODIŠČE
997.

998.

Odločba o ugotovitvi, da je bil tretji odstavek
37.b člena Zakona o lokalni samoupravi v neskladju z Ustavo, in o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča, sodbe Upravnega sodišča ter sklepa Občinskega sveta Občine Tržič
Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembi in
določitvi novih območij naselij Koper – Capodistria,
Bertoki – Bertocchi in Ankaran – Ancarano

KRANJ
1014.

2557

MEDVODE
1015.

2559
1016.

AJDOVŠČINA
Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Ajdovščina

1000.

Pravilnik o obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi pravicami

2561
2568

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Bistrica ob Sotli

2569

1002.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bistrica ob Sotli

2575

1018.

2586

ČRNA NA KOROŠKEM
1005.

Odlok o plačilu takse za obremenjevanje tal na
območju Občine Črna na Koroškem

2587

1006.

Odlok o dopolnitvah Odloka o javnih gospodarskih
službah v Občini Črna na Koroškem

2587

1007.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem

Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine Razkrižje

1020.

Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za
leto 2008

1021.
1022.

Sprememba Statuta Občine Straža
Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine
Straža
Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2008
Sklep o uporabi Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
Sklep o cenah najema grobov v Občini Straža za
leti 2007 in 2008

2588

1009.

Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na
Koroškem v obdobju april–junij 2008

2589

1010.

Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe na
domu, ki jo je predlagal Center za socialno delo
Ravne na Koroškem

2590

1023.
1024.

1013.

2591

Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2008
Sklep o sprejemu Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Kozje za leto 2008

2603
2603
2603
2605
2605

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Sv. Jurij ob
Ščavnici

2606

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šalovci

2607

ŠTORE
1028.
1029.

KOZJE
1037.
1038.

2601

ŠALOVCI
1027.

2590
2591

2600

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1026.

GROSUPLJE
1012.

2599

STRAŽA

2588

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanju javne gospodarske službe v Občini
Črna na Koroškem

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grosuplje
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 400, k.o. Grosuplje naselje
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Stara
vas (parc. št. 973/5, 974/10, 974/11)

2598

REČICA OB SAVINJI

1025.

1008.

1011.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana za območje Občine Poljčane

1019.
2585

BREZOVICA
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja z oznako
VP 10/2 – del

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
v Občini Odranci

RAZKRIŽJE

BLED

1004.

2598

POLJČANE

1001.

Sklep o nadaljevanju postopka priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški
cesti in okoljskega poročila

ODRANCI
1017.

BISTRICA OB SOTLI

1003.

2597

NOVO MESTO

OBČINE
999.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Medvode

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Štore

2608
2608

TREBNJE
2616

2618

1030.
1031.

Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta
Občine Trebnje
Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini
Trebnje

2608
2609
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VOJNIK
1032.

1033.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik

2611

Odlok o spremembah Odloka o načinu in pogojih
izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti
v Občini Vojnik in koncesijski akt

2612

ŽALEC
1034.

Soglasje k ceni storitve Pomoč družini na domu
v Občini Žalec

1035.

Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2008

2612

1036.

Pravilnik o najemu prostora Prosvetne dvorane
Žetale

2615

2612

ŽETALE

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 27/08
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Ustanovitve
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Murska Sobota
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj

1087
1087
1087
1087
1087
1087
1088
1088
1088
1089
1089
1089
1091
1091
1091
1091
1091

Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1093
1093
1093
1094
1096
1096
1096

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor dr. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2008 je 110,17 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike
Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po
izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo 425 14 19,
računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,  telefaks
425 14 18, uredništvo 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 32, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

