URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 31. MAREC 2000, ŠT. 2 LETO VI
CENA 2220 SIT

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99 in 59/99) in 15. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 8. redni seji, dne
30.3.2000, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O OBRATOVANJU ODLAGALIŠČA DOB V LETU 1999
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema poročilo Javnega komunalnega podjetja Prodnik
d. o. o. o obratovanju odlagališča Dob v letu 1999.
2. Občinski svet nalaga Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik d. o. o., da v sodelovanju s
podžupanom g. Janezom Hrovatom preveri podatke o količinah vseh odloženih odpadkov
z območja Občine Lukovice na odlagališču Dob v letu 1999.
3. Občinski svet soglaša s povišanjem cen vode, ki temelji na sklepu Vlade RS – predhodno
soglasje št. 383 – 02/98 – 35 (N) z dne 24.2.2000, in sicer:
- s 1.3.2000 za 6 % za gospodinjstva in 4,3 % za gospodarstvo
- s 1.4.2000 za nadaljnjih 6,1 % za gospodinjstva
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 3/8/00
Datum: 30.3.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS. št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99 in 59/99)in 15. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica,
št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 8. redni seji, dne 30.3.2000
sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA NADZORNEGA ODBORA
Sprejme se poročilo nadzornega odbora o poslovanju Občine Lukovica v letu 1999.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 4/8/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 30.3.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99,
61/99, 79/99 in 89/99), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, številka 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99), Statuta Občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98), Poslovnika Občinskega
sveta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/95) je občinski svet Občine
Lukovice na 8. redni seji, dne 30. marca 2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 1999 IN
ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA
LETO 1999
1. V skladu s 101. členom poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica se odlok sprejme
po hitrem postopku.
2. Sprejme se zaključni račun Občine Lukovica za leto 1999 in Odlok o zaključnem računu
proračuna Občine Lukovica za leto 1999.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 5/8/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 30.3.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/1999), 15. člena
statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 2/95, 5/98 in 13/98) in
101. člena poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 4/95) je
Občinski svet Občine Lukovica na 8. seji, dne 30. marca 2000 sprejel
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ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 1999
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 1999, katerega sestavni del je bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter sredstva na
računih izkazuje:
A

Bilanca prihodkov in odhodkov

I.

Skupni prihodki

504.073.226,00 SIT

II.

Skupni odhodki

520.561.957,00 SIT

III.

Proračunski presežek - primanjkljaj (I. – II.)

-16.488.731,00 SIT

B.

Račun finančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

2.072.916,00 SIT

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

3.416.253,00 SIT

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev

VII.

Skupni presežek – primanjkljaj (I. + IV.) – (II. + V.)

C

Račun financiranja

-1.343.337,00 SIT
-17.832.068,00 SIT

VIII. Zadolževanje

0,00 SIT

IX.

Odplačilo dolga

0,00 SIT

X.

Neto zadolževanje (VIII. – IX.)

0,00 SIT

XI.

Povečanje sredstev na računih (VII. – X.)

XII. Sredstva na računih

-17.832.068,00 SIT
221.869.596,00 SIT

2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Lukovica za leto 1999 izkazuje:
- prejemkov v višini
- izdatkov v višini
- presežek prejemkov nad izdatki
- sredstva na računih

2.532.070,00 SIT
844.900,00 SIT
1.687.170,00 SIT
4.017.131,00 SIT
3. člen

Zaključni računi ožjih delov lokalnih skupnosti (Krajevna skupnost Blagovica, Krajevna
skupnost Češnjice, Krajevna skupnost Krašnja, Krajevna skupnost Lukovica, Krajevna
skupnost Prevoje, Krajevna skupnost Rafolče, Krajevna skupnost Trojane in Krajevna
skupnost Zlato Polje) za leto 1999 izkazujejo:

la_disk:users:leon:moje_zadeve:biznis:obcina_lukovica:01_spletna_stran:01_novo:uradni_vestnik:2000:uradni vestnik- letnik 2000:uradnivestnik2000-02.doc

21

A

Bilanca prihodkov in odhodkov

I.

Skupni prihodki

36.316.937,00 SIT

II.

Skupni odhodki

19.055.175,00 SIT

III.

Proračunski presežek - primanjkljaj (I. – II.)

17.261.761,00 SIT

B.

Račun finančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

0,00 SIT

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0,00 SIT

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev

0,00 SIT

VII.

Skupni presežek – primanjkljaj (I. + IV.) – (II. + V.)

C

Račun financiranja

17.261.761,00 SIT

VIII. Zadolževanje

0,00 SIT

IX.

Odplačilo dolga

0,00 SIT

X.

Neto zadolževanje (VIII. – IX.)

0,00 SIT

XI.

Povečanje sredstev na računih (VII. – X.)

XII. Sredstva na računih

17.261.761,00 SIT
36.124.784,00 SIT

4. člen
Presežek prejemkov nad izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Lukovica za leto
1999 v višini 221.869.596,00 SIT se prenese v proračun Občine Lukovica za leto 1999. Od
tega 156.425.962,80 SIT za določene namene in 65.443.633,20 SIT kot nerazporejeni
presežek.
5. člen
Presežek prejemkov nad izdatki po zaključnem računu rezervnega sklada proračuna Občine
Lukovica za leto 1999 v višini 4.017.131,10 SIT se prenese v naslednje leto za namene
določene v 49. členu zakona o javnih financah.
6. člen
S presežki prejemkov nad izdatki po zaključnih računih ožjih delov lokalnih skupnostih za
leto 1999 razpolagajo krajevne skupnosti same.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 5/8/00
Datum: 30.3.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99,
61/99, 79/99 in 89/99), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99), Statuta Občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98), Poslovnika Občinskega
sveta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/95) je občinski svet Občine
Lukovice na 8. redni seji, dne 30. marca 2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000 IN ODLOKA O
PRORAČUNU OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000
Sprejme se proračun Občine Lukovica za leto 2000 in Odlok o proračunu Občine Lukovica za
leto 2000 v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 6/8/00
Datum: 30.3.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja

__________________________________________________________________________________________

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list Republike Slovenije, številka 80/94,
45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99), Zakona o javnih financah (Uradni list
Republike Slovenije, številka 79/99), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list Republike
Slovenije, številka 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) in Statuta Občine Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, številka 2/95, 5/98 in 13/98) je Občinski svet Občine Lukovica na
svoji 8. seji, dne 30.marca sprejel
ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2000
1. člen
S proračunom Občine Lukovica za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se
zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe in drugih nalog, opredeljenih v tem
proračunu, v Občini Lukovica.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, določenih z zakonom o
financiranju občin, in drugi prihodki v skladu s posebnimi predpisi.
3. člen
Skupna predvidena sredstva proračuna Občine Lukovica za leto 2000 znašajo 945.338.202,00
SIT in se v enakem znesku razporedijo na izdatke.
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Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja ter sredstva na računih.
Prejemki in izdatki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih
skupnosti, ki so sestavni del proračuna občine.
Pregled planiranih prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja ter sredstva na računih za žiro račun Občine Lukovica:

A

Bilanca prihodkov in odhodkov

I.

Skupni prihodki

611.929.544,00 SIT

II.

Skupni odhodki

835.799.140,00 SIT

III.

Proračunski presežek - primanjkljaj (I. – II.)

B.

Račun finančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev

VII.

Skupni presežek – primanjkljaj (I. + IV.) – (II. + V.)

C

Račun financiranja

-223.869.596,00 SIT
2.000.000,00 SIT
2.000.000,00 SIT
-221.869.596,00 SIT

VIII. Zadolževanje

0,00 SIT

IX.

Odplačilo dolga

0,00 SIT

X.

Neto zadolževanje (VIII. – IX.)

0,00 SIT

XI.

Povečanje sredstev na računih (VII. – X.)

XII. Sredstva na računih

-221.869.596,00 SIT
221.869.596,00 SIT

Pregled planiranih prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja ter sredstva na računih za žiro račune vseh osmih krajevnih skupnosti (Krajevna
skupnost Češnjice, Krajevna skupnost Blagovica, Krajevna skupnost Krašnja, Krajevna
skupnost Lukovica, Krajevna skupnost Prevoje, Krajevna skupnost Rafolče, Krajevna
skupnost Trojane in Krajevna skupnost Zlato Polje):
A

Bilanca prihodkov in odhodkov

I.

Skupni prihodki

52.498.000,00 SIT

II.

Skupni odhodki

88.622.784,00 SIT

III.

Proračunski presežek - primanjkljaj (I. – II.)

B.

Račun finančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

-36.124.784,00 SIT
0,00 SIT
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V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0,00 SIT

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev

0,00 SIT

VII.

Skupni presežek – primanjkljaj (I. + IV.) – (II. + V.)

C

Račun financiranja

-36.124.784,00 SIT

VIII. Zadolževanje

20.916.278,00 SIT

IX.

Odplačilo dolga

20.916.278,00 SIT

X.

Neto zadolževanje (VIII. – IX.)

XI.

Povečanje sredstev na računih (VII. – X.)

0,00 SIT

XII. Sredstva na računih

-36.124.784,00 SIT
36.124.784,00 SIT

4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, za
izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, kmetijstva, turizma, malega gospodarstva,
gospodarskih javnih služb in drugih razvojnih nalog ter sredstva rezerv.
5. člen
Sredstva za plače in osebne prejemke delavcev občinske uprave, javnih zavodov in javnih
podjetij se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o lokalni samoupravi,
zakonu o javnih financah, s kolektivnimi pogodbami in drugimi predpisi, ki urejajo to
področje.
6. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru
doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni med občino in
uporabnikom drugače določeno.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, katerih višina je določena s
proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v
proračunu predvidena za posamezne namene.
Obveznosti občinskega dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem, in poroštev se
poravnavajo ne glede na sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu proračuna.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko župan prerazporedi sredstva za
pokrivanje obveznosti iz prejšnjega odstavka iz bilance prihodkov in odhodkov.
O prerazporeditvi sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet v tridesetih
dneh.
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8. člen
V proračunu občine se zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski
sklad.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v
višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del
sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa o zaključnem računu proračuna
za preteklo leto.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 500.000,00 SIT,
odloča župan na predlog Oddelka za finance in o porabi sredstev obvešča občinski svet s
pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino
500.000,00 SIT, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži
kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan določi pristojne strokovne delavce v
upravi, ki izvršujejo proračun v skladu s predpisi in s tem odlokom.
11. člen
Če se med proračunski letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih
gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan, na
predlog Oddelka za finance največ za petinštirideset dni, zadrži izvrševanje posameznih
izdatkov (v nadaljnjem besedilu: začasno zadrževanje izvrševanja). Z ukrepi začasnega
zadrževanja izvrševanja lahko župan:
-

ustavi prevzemanje obveznosti in

-

predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil.

O začasnem zadrževanju izvrševanja proračuna župan obvesti občinski svet takoj po sprejemu
tega ukrepa..
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Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja izvrševanja proračuna proračun ne
more uravnovesiti, mora najkasneje v petnajst dni pred iztekom roka za začasno zadrževanje
izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in
izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
12. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnemu občinskemu organu predložiti
finančne načrte dejavnosti za leto 2000 in morebitne programe investicij z navedenimi viri
pokrivanja investicije, najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Uporabniki so dolžni predložiti občini zadeve iz prvega odstavka tega člena ne glede na to, ali
se v celoti ali delno financirajo iz proračuna.
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni predložiti občini periodične in letne računovodske
izkaze v rokih, ki jih določajo predpisi za oddajo periodičnega in zaključnega računa.
Uporabniki so dolžni predložiti vse potrebne podatke na zahtevo župana, nadzornega odbora
ali drugega pristojnega občinskega organa.
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe dela za prihodnje leto do 30. septembra
2000.
13. člen
Župan je za izvrševanje občinskega proračuna odgovoren občinskemu svetu. Župan v mesecu
juliju poroča občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta na
način kot ga predpisuje zakon o javnih financah.
14. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun
proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki in drugi
prejemki, predvideni in doseženi odhodki in drugi izdatki, ter predvidena in dosežena
izvršitev računa financiranja ter sredstva proračunske rezerve.
15. člen
Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb
ter račun financiranja.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in se
uporablja od dneva sprejema odloka. Določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za
financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2000.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 6/8/00
Datum: 30.3.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.
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Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26.
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 61. in 62. člen Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 3. in 25.
člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93, 66/93, 35/97), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Lukovica ( Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/95, 7/97) ter 8. in 15. člena Statuta Občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je občinski svet Občine
Lukovica na 8. redni seji, dne 30.3.2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O ODVAJANJU ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA V
OBČINI LUKOVICA
Sprejme se Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih vodah v Občini Lukovica v
predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/8/00
Datum: 30.3.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

__________________________________________________________________________________________

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26.
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 61. in 62. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98), 3. in 25. člena
Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 35/97), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lukovica (
Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/95, 7/97) in 8. in 15. člena Statuta Občine Lukovica
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je Občinski svet Občine Lukovica na
8. redni seji dne 30.3.2000 sprejel
ODLOK
O ODVAJANJU ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA V OBČINI LUKOVICA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja pogoje in način odvajanja odpadnih in padavinskih voda, gospodarjenje z
objekti in napravami, ki služijo odvajanju odpadnih in padavinskih voda iz naselij in
posameznih objektov, priključenih na javno kanalizacijsko omrežje ter pravice in obveznosti
lastnika, upravljalca in uporabnikov teh objektov in naprav.
2. člen
Lastnik infrastrukturnih objektov in naprav na območju občine Lukovica je Občina Lukovica.
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Infrastrukturni objeti so: vsi kanalizacijski kanali – razen hišnih priključkov, primarni in
sekundarni kanalizacijski vodi, kolektor in CČN Lukovica in Vrba.
3. člen
Uporabnik kanalizacijskega omrežja je vsaka fizična ali pravna oseba, ki stalno ali občasno
odvaja odpadne in padavinske vode v javno kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).
4. člen
Upravljalec objektov in naprav za odvajanje odpadnih in padavinskih voda, ki služijo enemu
ali več naselij v občini Lukovica je javno gospodarsko podjetje, ki po pogodbi izvaja javno
službo odvajanja odpadnih in padavinskih voda, ki mora biti tehnično opremljen in strokovno
usposobljen za opravljanje te dejavnosti in ki ima koncesijo s strani Vlade Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravljalec), v skladu s 3. členom Odloka o gospodarskih
javnih službah v občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/95, 7/97), ki je v
skladu s 7. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
5. člen
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda je v Občini Lukovica javna služba. Izvajalec javne
službe zagotavlja zlasti:
•
•
•
•
•
•
•
•

odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
gospodarno izkoriščanje objektov in naprav v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje
javne službe,
redno vzdrževanje objektov in naprav,
izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav,
izvajanje meritev in monitoringa,
izdajanje soglasij.
6. člen

Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo
odvajanju odpadnih in padavinskih voda in je v upravljanju upravljalca (v nadaljnjem
besedilu: javna kanalizacija).
7. člen
Upravljalec je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje javne kanalizacije in skrbeti za razširitev
kanalizacijskega omrežja v skladu s sprejetim programom Občine Lukovica.
Izvajalec je ob stavki dolžan zagotoviti nemoteno odvajanje komunalnih odpadnih voda.
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II. KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN NAPRAVE
8. člen
Kanalizacijsko omrežje sestavlja:
Magistralno omrežje in naprave:
•
•

kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih voda do vstopa v centralno čistilno
napravo,
črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda na magistralnem omrežju.

Primarno omrežje in naprave:
•
•
•

kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih voda iz dveh ali več stanovanjskih ali
drugih območij v ureditvenem območju naselja,
črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda iz več stanovanjskih ali drugih
območij v ureditvenem območju naselja,
naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem
območju naselja.

Sekundarno omrežje in naprave:
•
•
•

kanalski vodi mešanega ali ločenega kanalskega sistema, ki služijo za neposredno
priključevanje uporabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju,
črpališča za preprečevanje odpadnih in padavinskih voda na sekundarnem omrežju,
naprave za čiščenje odpadnih voda v posameznem stanovanjskem ali drugem območju.

Kanalizacija je javna in interna. Za javno kanalizacijo se šteje primarno in sekundarno
kanalizacijsko omrežje, naprave za čiščenje odpadnih voda ter vsi objekti in naprave, ki so
potrebni za nemoteno delovanje kanalizacije. Interna kanalizacija so objekti in naprave v
zgradbi uporabnika, ki služijo za odvajanje odpadnih voda, s kanalizacijskim priključkom ter
drugi objekti in naprave, ki so sestavni del posameznih stanovanjskih ali poslovnih objektov
ter služijo istemu namenu.
III. OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
9. člen
Objekti in naprave, za katere je odgovoren upravljalec, so:
•
•
•
•
•
•

primarni vodi z revizijskimi jaški,
sekundarni vodi z revizijskimi jaški,
razbremenilniki visokih voda,
zadrževalni bazeni visokih voda,
črpališča in prečrpališča odpadnih in drugih voda,
drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno obratovanje javne kanalizacije.
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Za meteorno kanalizacijo, ki služi odvajanju padavinskih voda iz cestnih in drugih javnih
površin, je odgovoren upravljalec cest in drugih javnih površin.
10. člen
Objekti in naprave, za katere so odgovorni uporabniki, so:
•
•
•
•
•
•
•
•

vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,
naprave za akumulacijo, prečrpavanje, čiščenje in nevtralizacijo odpadnih voda,
dvoriščna kanalizacija,
greznice, gnojnične jame, gnojišča,
spojni kanal z revizijskim jaškom,
kontrolni jašek na spojnem kanalu,
interne čistilne naprave industrijskih objektov in delavnic,
kanalizacijski priključek od zbirnega jaška do iztoka v javno kanalizacijo.

S temi objekti in napravami upravljajo, gospodarijo in jih vzdržujejo uporabniki.
Uporabnik je dolžan s svojimi napravami in objekti gospodariti tako, da je omogočeno
nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode ter da voda pred iztekom v javno
kanalizacijo izpolnjuje predpisane pogoje.
Priključek na interno kanalizacijo financira in vzdržuje uporabnik.
11. člen
Upravljalec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega omrežja, ki mora vsebovati seznam in
lego objektov in naprav iz 8. člena tega odloka, ki je skladen z obstoječim geografsko
informacijskim sistemom občine.
Upravljalec je dolžan voditi register priključkov na javno kanalizacijo.
12. člen
Kdor namerava graditi javno kanalizacijo, si mora za načrtovanje pridobiti smernice izvajalca.
Javna kanalizacija se lahko načrtuje in gradi na podlagi generalnega načrta kanalizacije za
določeno območje urejanja.
Novozgrajeni objekti in naprave morajo biti praviloma zgrajeni v ločenem sistemu odvajanja
voda.
Na kanalizacijo za odvajanje padavinske vode ni dovoljeno priključiti kanalizacije za
odvajanje odpadnih voda.
IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
13. člen
Priključitev na kanalizacijsko omrežje mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in
zahtevami projektne dokumentacije.
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14. člen
Upravljalec je dolžan izvesti priključitev na kanalizacijsko omrežje, če uporabnik vloži vlogo
z veljavno tehnično dokumentacijo in če so izpolnjeni vsi pogoji (če je izdano soglasje k
lokacijskemu dovoljenju ali gradbenemu dovoljenju), ob upoštevanju razpoložljivih kapacitet
kanalizacijskega omrežja.
15. člen
Upravljalec izdaja soglasja k osnutkom prostorsko izvedbenih aktov, k lokacijski
dokumentaciji, k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, k priključitvi zgradb na
kanalizacijsko omrežje, k drugim posegom v prostor in za začasne priključke po postopku in v
obliki, ki jih določa pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi naprav, ki jih upravlja.
16. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz 14. člena tega odloka ali pred
priključitvijo naslednjo dokumentacijo:
a.
•
b.
•
•

za pridobitev soglasja k osnutkom prostorsko izvedbenih aktov:
predlog prostorsko izvedbenega akta z izračunom predvidene obremenitve.
za pridobitev soglasja k lokacijski dokumentaciji:
situacijski načrt objekta in predvidene lokacije trase priključka v merilu 1:1000 ali 1:500
opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta, zlasti glede predvidenega odvajanja
odpadnih in padavinskih voda,
• uradno kopijo katastrskega načrta,
• situacijo z vrisanimi komunalnimi vodi.
c. za pridobitev soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:
• pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
• situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
• projekt izvedbe priključka,
• projekt predčiščenja, če je to glede na tehnološki postopek potrebno,
• soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek oz. ustrezni
pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika.
d. za pridobitev soglasja za priključitev stavb na javno kanalizacijsko omrežje:
• pravnomočno gradbeno dovoljenje oz. dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni
izpisek z navedbo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967),
• projekt izvedbe priključka,
• uradni katastrski načrt
• situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
• soglasje za prekop cestišča,
• soglasja lastnikov oz. uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek oz. ustrezen
pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
• pravilnik o obratovanju interne industrijske kanalizacije za industrijske kanale.
e. za pridobitev soglasja k drugim posegom v prostor, ki niso vezani na priključitev na
javno kanalizacijo:
• ustrezen projekt, iz katerega je razviden predviden poseg v prostor.
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f.
•
•
•

za pridobitev soglasja za začasni priključek:
situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
opis predvidene porabe vode.

Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.
17. člen
Pri izdaji soglasij iz 15. člena tega odloka mora upravljalec določiti:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

minimalni odmik objektov od kanalizacijskega omrežja,
traso, globino in preseke priključnih cevi,
lokacijo, obliko in velikost zbirnega kanalizacijskega jaška,
lokacijo razmejitvenega kanalizacijskega jaška med javno in interno kanalizacijo,
posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na območju podtalnice, zajetij vodnih
virov ali predvidenih za zajem pitne vode, določenih z odloki o varstvenih pasovih vodnih
virov,
pogoje za priključitev industrijskih oziroma tehnoloških voda,
pogoje za križanja podzemnih vodov s kanalizacijskim omrežjem,
mesto priključitve na objekte in naprave, za katere je odgovoren upravljalec,
pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa kanalizacijskega
priključka.

Upravljalec lahko odreče soglasje iz prejšnjega odstavka, če predložena dokumentacija ni v
skladu s tehničnimi predpisi, ki urejajo priključitev na kanalizacijsko omrežje.
Upravljalec je dolžan izvesti priključitev v obliki in po postopku, ki je obdelan v pravilniku o
tehnični izvedbi in uporabi naprav, ki jih upravlja, če je uporabnik izpolnil vse pogoje
soglasij, poravnal vse obveznosti in predložil vso potrebno dokumentacijo, najkasneje v roku
15 dni po izdaji soglasja za priključitev.
V primeru, da uporabnik ne izpolnjuje pogojev za izdajo soglasja, se o tem izda odločba.
O pritožbi zoper odločbo odloča župan po predhodnem mnenju pristojne občinske službe ali
odbora za komunalne dejavnosti, prostorsko planiranje in okolje.
Obveznosti, ki jih je dolžan uporabnik poravnati pred izvedbo posameznega priključka so:
• stroški izdaje soglasja,
• plačilo prispevka za priklop na obstoječe kanalizacijsko omrežje,
• dejanski stroški izvedbe priključka.
Višino obveznosti iz 1. točke prejšnjega odstavka tega člena določi organ upravljanja javnega
podjetja v skladu z odlokom o prispevku za razširjeno reprodukcijo pri vodooskrbi in
povračilu za priključke na področju vodooskrbe in kanalizacije (Uradni list RS, št. 27/98) s
soglasjem z lastnika.
Plačilo prispevka za priklop na obstoječe kanalizacijsko omrežje določi lastnik s posebnim
odlokom.
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18. člen
Pri gradnji novega kanalizacijskega omrežja in pri opravljanju vzdrževalnih del na objektih in
napravah iz 9. člena tega odloka je uporabnik upravičen do vzpostavitve njegovega zemljišča
v prejšnje stanje.
19. člen
Kanalizacijski priključek objekta na omrežje upravljalca se lahko izvede za vsak objekt
posebej ali za več objektov skupaj, z upoštevanjem velikosti in namembnosti teh objektov.
Upravljalec je dolžan izvesti na zahtevo uporabnika začasni priključek za potrebe graditve
objekta v roku 30 dni od prejema zahteve. Zahtevi mora biti priloženo pravnomočno gradbeno
dovoljenje.
20. člen
Uporabnik kanalizacije je dolžan omogočiti pooblaščenim delavcem upravljalca nadzor
interne kanalizacije in ostalih naprav (interne čistilne naprave, vzdrževalni bazeni, greznice,
črpalke, lovilci olj in maščob) zaradi ugotavljanja okvar, ki bi lahko povzročile škodo
upravljalcu in ogrozile nemoteno delovanje kanalizacijskega omrežja. Na prijavo
uporabnikov, da je interna kanalizacija neustrezna, je upravljalec dolžan preveriti, ali je zaradi
morebitne napake ogroženo kanalizacijsko omrežje.
21. člen
Vsa dela na obstoječem kanalizacijskem omrežju in kanalizacijskih priključkih opravlja
izključno upravljalec, le v izjemnih primerih kolikor upravljalec pooblasti druge, za to
dejavnost registrirane izvajalce, da v njegovem imenu opravijo posamezna dela.
22. člen
Z internimi industrijskimi kanali in napravami za odvajanje odpadnih in padavinskih voda
upravljajo lastniki, ki uporabljajo te kanale in naprave.
Lastnik lahko upravljalcu s pogodbo preda v upravljanje industrijske kanale in naprave.
23. člen
V naseljih, kjer obstaja kanalizacijsko omrežje, je nanj, če je to tehnično izvedljivo, obvezna
priključitev vseh objektov, ki proizvajajo odpadne vode.
V primeru naselja, kjer obstaja kanalizacijsko omrežje in priključitev nanj ni tehnično
izvedljiva, je uporabnik dolžan, do priključitve nanj, odvajati odpadne vode v vodotesno
greznico.
Po izgradnji novega kanalizacijskega omrežja so se v roku šest mesecev, po pridobitvi
uporabnega dovoljenja, nanj dolžni priključiti vsi objekti, razen objektov iz prejšnjega
odstavka tega člena. Stroški za priključitev na kanalizacijsko omrežje bremenijo uporabnika.
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24. člen
Če je pred priključitvijo na kanalizacijsko omrežje uporabnik odvajal odpadne vode v
greznico, je dolžan v 30 dneh od priključitve opuščeno greznico izprazniti, očistiti in
dezinficirati.
25. člen
Na območjih, kjer ni javne kanalizacije, je za zbiranje odpadnih voda obvezna izgradnja
lastnih objektov za čiščenje odplak – greznice, čistilne naprave – v skladu z veljavnimi
predpisi. Greznice morajo biti grajene tako, da se odpadna voda ne razliva po terenu in ne
pronica v podtalje. Greznice so del notranje kanalizacije. Uporabniki morajo zagotoviti redno
čiščenje in vzdrževanje objektov za čiščenje odplak.
Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico, speljane morajo biti v meteorno
kanalizacijo ali v ponikalnico.
26. člen
Greznice morajo biti spraznjene po programu, ki ga izdela izvajalec. Izvajalec mora voditi o
greznicah posebno evidenco, iz katere je razvidno lastništvo, lokacija, velikost, vodotesnost in
datum praznjenja greznice.
Odpadne vode in gošče se morajo prečistiti na čistilni napravi. Odpadne vode in gošče iz
individualnih greznic, ki ne vsebujejo škodljivih snovi za naravo, se smejo uporabljati za
gnojenje kmetijskih površin, vendar ne na območjih, ki spadajo v najožji in ožji varstveni pas
vodnih virov.
27. člen
Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz hlevov je uporabnik dolžan zgraditi
gnojišče, gnojnično jamo ali zbiralnik za gnojevko. Objekti morajo biti zgrajeni tako, da
gnojevka ne more odtekati v javno kanalizacijo, v površinske vode ali podtalnico.
V. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
28. člen
Investitor del na kanalizacijskem omrežju mora najkasneje v 30 dneh po pridobitvi
uporabnega dovoljenja izvesti prenos le tega v upravljanje upravljalcu.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
29. člen
Javna služba se financira iz cene storitev, ki mora biti oblikovana tako, da v celoti zagotavlja
enostavno reprodukcijo.
Ceno storitev določa upravljalec v skladu z veljavno zakonodajo in s soglasjem lastnika.
30. člen
Investicijsko vzdrževanje se financira iz amortizacije in iz sredstev proračuna občine, na
podlagi letnega plana, ki ga sprejeme občinski svet.
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31. člen
Širitev kanalizacijskega omrežja se financira iz sredstev občinskega in državnega proračuna,
kreditov (ekološki sklad,…), taks in prispevkov fizičnih in pravnih oseb.
VII. MERITVE PORABE IN OBRAČUN
32. člen
Uporabniki kanalizacijskega omrežja so dolžni redno plačevati upravljalcu stroške odvajanja
odpadnih voda od dneva priključitve nanj.
33. člen
Količina odvajanih odpadnih voda se meri v kubičnih metrih (m3) glede na količino
porabljene vode, ki se ugotavlja z odčitkom na obračunskem vodomeru.
Odvajanje lastne tehnološke vode pri industrijskih uporabnikih se ugotavlja po prijavi oz.
dokumentaciji uporabnika.
34. člen
Uporabniki plačujejo odvajanje odpadnih voda na podlagi izdanih položnic ali računov v
obliki obroka.
Obrok plačila po položnici ali računu se izračuna na podlagi dejanske porabe preteklega
obračunskega obdobja ali ocenjene porabe v prihodnjem obračunskem obdobju, ki temelji na
porabi šestih mesecev in veljavne cene.
Obračun se opravi na podlagi odčitane dejanske porabe in cene ter prispevkov najmanj enkrat
letno.
35. člen
Uporabniki plačujejo odvajanje odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa upravljalca.
Uporabniki morajo plačati račun najkasneje v 15 dneh po njegovi izstavitvi.
V primeru, da uporabnik ne poravna računa za odvajanje odpadnih voda v roku 30 dni po
prejemu računa, ga je upravljalec dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok
plačila 15 dni in opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka, določenega v
opominu, mora upravljalec prekiniti dobavo vode.
36. člen
Uporabnik, ki mu je bilo odmerjeno odvajanje odpadnih voda, lahko v 15 dneh po prejemu
računa vloži pisni ugovor upravljalcu kanalizacijskega omrežja, če meni, da mu odvajanje
odpadnih voda ni pravilno odmerjeno.
Upravljalec je dolžan na ugovor uporabnika pisno odgovoriti v 15 dneh.
37. člen
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V primeru, da je v objektu priključenih na kanalizacijsko omrežje več uporabnikov, le-ti
določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune
za odvajanje odpadnih voda v objektu.
Interna delitev stroškov odvajanja odpadnih voda posameznim uporabnikom iz prejšnjega
odstavka tega člena ni obveznost upravljalca.
V objektih, kjer je poleg gospodinjstev prijavljen tudi sedež gospodarske družbe ali
samostojnega podjetnika in izveden samo en priključek, se obračunava odvajanje odpadnih
voda za gospodarske družbe in samostojne podjetnike po ceni določeni za gospodarske družbe
in samostojne podjetnike, sorazmerno po deležih porabe vode.
38. člen
V primeru, da se zaradi okvare na vodomeru ne more ugotoviti točna poraba vode, se za
odvajano odpadno vodo zaračunava pavšalna poraba vode na podlagi ugotovljene povprečne
porabe v preteklem obračunskem obdobju.
VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE
39. člen
Upravljalec lahko prekine odvajanje odpadne in padavinske vode:
• če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje občanov, varno obratovanje javne
kanalizacije ali če prekoračuje mejne koncentracije,
• če uporabnik v plačilnem roku in na pismeni opomin ne poravna računov za kanalščino.
Uporabniku se prekine dobava pitne vode iz javnega vodovoda, če z odvodom odpadne vode
povzroča nevarnost onesnaženja za vodni vir ali javni vodovod.
Odvajanje odpadne in padavinske vode se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok
prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
40. člen
Upravljalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne in padavinske vode za krajši čas zaradi
vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, vendar mora o času trajanja
prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike, preko sredstev javnega obveščanja ali
neposredno.
V primeru intervencije na objektih in napravah, lahko upravljalec prekine odvajanje odpadne
in padavinske vode, vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.
41. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave
povezane z nalivi, vdori in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima upravljalec pravico brez
povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in padavinskih voda, mora pa o tem obvestiti
uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
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IX. UPORABA KANALIZACIJE
42. člen
V kanalizacijsko omrežje ni dovoljeno odvajati ali odmetavati:
•
•
•
•
•
•
•
•

odpadne vode iz greznic in hlevov,
odpadne vode, ki vsebujejo koncentrirane kisline, alkalije, razne soli,
vode, pomešane s tekočimi gorivi, olji in mazivi,
vode, ki bi lahko kvarno vplivale na material, iz katerega je zgrajeno omrežje,
snovi, ki so okužene s povzročitelji nalezljivih bolezni,
radioaktivne snovi,
snovi, ki razvijajo strupene ali eksplozijske pline,
gnoj, pepel, kosti, mavec, cement, usnje, pesek, cunje, plastične embalaže, konzerve ali
druge podobne predmete.
43. člen

Odpadne vode, ki vsebujejo škodljive snovi iz prejšnjega člena tega odloka, je potrebno pred
spuščanjem v kanalizacijsko omrežje primerno očistiti in nevtralizirati v ustreznih napravah,
ki jih mora zgraditi uporabnik na podlagi predpisane dokumentacije in soglasja upravljalca.
44. člen
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča, po katerem ali ob katerem poteka kanalizacija, ne sme v
varstvenem pasu 3 m od osi kanala nasaditi drevesne vrste, ki razširjajo svoj koreninski sistem
v globino, kakor tudi v širino in zaradi česar lahko povzročijo okvare in zamašitve
kanalizacijskega omrežja.
X. OBVEZNOSTI LASTNIKA, UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
45. člen
Lastnik ima pri odvajanju odpadnih voda naslednje obveznosti:
•
•
•
•

z izgradnjo kanalizacijskega omrežja zagotavljati odvajanje odpadnih in padavinskih
voda,
zagotavljati ustrezen nivo investicijskega vzdrževanja,
obravnavati poročila upravljalca o stanju odvajanja odpadnih in padavinskih voda in
predlogih za njeno izboljšanje,
na predlog upravljalca izdajati soglasje k cenam.
46. člen

Upravljalec kanalizacijskega omrežja ima zlasti naslednje obveznosti:
a. da skrbi za redno odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
b. da nadzira delovanje objektov in naprav z rednimi in izrednimi pregledi najmanj dvakrat
letno,
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c. da na stroške uporabnika vodi nadzor in evidenco nad kvaliteto tehnoloških voda,
priključenih na kanalizacijsko omrežje,
d. da pripravlja letni plan vzdrževanja oziroma obnove kanalizacijskega omrežja,
e. da popravlja okvare in poškodbe kanalizacijskega omrežja,
f. da obnavlja dotrajano omrežje, objekte in naprave,
g. da skrbi za zavarovanje objektov in naprav,
h. da nadomešča dele omrežja zaradi potreb po večji propustnosti,
i. da zamenjuje zastarelo omrežje in naprave s sodobnejšimi in funkcionalnejšimi na podlagi
ustrezne dokumentacije,
j. da odpravlja poškodbe na kanalizacijskem omrežju zaradi elementarnih nesreč in drugih
nezgod ali nepravilne rabe,
k. da skrbi za odstranjevanje odpadnih voda iz greznic in komunalne deponije,
l. da vodi kataster objektov in naprav ter register priključkov,
m. da obračunava amortizacijo in vodi ostale poslovne knjige,
n. da izdaja uporabnikom ustrezna soglasja in jim omogoča priključitev,
o. da seznani uporabnike z določili tega odloka na krajevno ustrezen način.
Upravljalec je dolžan enkrat letno dostaviti občinskemu svetu poročilo o izvajanju javne
službe. Med letom je upravljalec dolžan obveščati občinski svet oz. drug pristojni občinski
upravni organ o vseh dejstvih in pojavih, ki pomembneje vplivajo na izvajanje javne službe.
47. člen
Uporabniki imajo zlasti naslednje obveznosti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

da redno vzdržujejo naprave, za katere so odgovorni,
da opozarjajo upravljalca na poškodbe, ki jih opazijo na kanalizacijskem omrežju,
da omogočijo delavcem pregled interne kanalizacije,
da izvedejo kanalizacijski priključek v skladu s soglasjem upravljalca,
da brez soglasja upravljalca ne dovolijo priključitve drugega uporabnika na interno
kanalizacijo,
da posredujejo analize odpadnih voda v skladu z veljavnimi predpisi o tehnični izvedbi in
uporabi objektov in naprav in posebnimi zahtevami inšpekcijskih služb,
da s pisnim obvestilom upravljalcu javijo lastninske, namembnostne in ostale spremembe
pri uporabniku,
da v javno kanalizacijo ne odvajajo ali odmetavajo snovi, navedene v 35. členu,
da redno plačujejo stroške odvajanja odpadnih voda na podlagi izdanih položnic in
računov v plačilnem roku.

XI. KAZENSKE DOLOČBE
48. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek upravljalec kanalizacije:
1. če izvrši priključitev brez predhodnega soglasja (16. člen),
2. če ne izvrši priključitve najkasneje v roku 15. dni po izdaji soglasja za priključitev (16.
člen),
3. če ne izpolnjuje obveznosti iz 39. člena.
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Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 1. odstavka tega člena
tudi odgovorna oseba upravljalca kanalizacije.
49. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna
oseba:
1. če se priključi na kanalizacijsko omrežje brez soglasja upravljalca (16. člen),
2. če se v roku 6 mesecev po izgradnji nove kanalizacije ne priključi na kanalizacijsko
omrežje (22. člen),
3. če v roku 30 dni po priključitvi na kanalizacijsko omrežje ne izprazni, očisti in dezinficira
opuščene greznice (23. člen),
4. če v kanalizacijsko omrežje odvaja ali odmetava snovi iz 35. člena,
5. če v varstvenem pasu 5 m od osi kanala sadi drevesne vrste, ki razraščajo svoj koreninski
sistem, zaradi česar lahko povzročijo okvare ali zamašitve kanalizacijskega omrežja (37.
člen),
6. če ne izpolnjuje obveznosti iz 40. člena.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prve točke tega člena
tudi odgovorna oseba pravne osebe.
50. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba:
1. če se priključi na kanalizacijsko omrežje brez soglasja upravljalca (16. člen),
2. če se v roku 6. mesecev po izgradnji nove kanalizacije ne priključi na kanalizacijsko
omrežje (22. člen),
3. če v roku 30 dni po priključitvi na kanalizacijsko omrežje ne izprazni, očisti in dezinficira
opuščene greznice (23. člen),
4. če v kanalizacijsko omrežje odvaja ali odmetava snovi iz 35. člena,
5. če v varstvenem pasu 3 m od osi kanala sadi drevesne vrste, ki razraščajo svoj koreninski
sistem, zaradi česar lahko povzročijo okvare in zamašitve kanalizacijskega omrežja (37.
člen),
6. če ne izpolnjujejo obveznosti iz 40. člena.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje v nasprotju s tem odlokom, so dolžni
urediti priključek v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
52. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, upravljalec
kanalizacijskega omrežja ter pristojni organ Občine Lukovica.
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53. člen
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, ki imajo v varstvenem pasu kanalizacije posajene
drevesne vrste, navedene v 37. členu tega odloka, morajo najkasneje v treh mesecih po
uveljavitvi tega odloka, odstraniti le-te, če se ugotovi, da ovirajo normalen pretok vode.
Če lastniki oziroma uporabniki zemljišča ne bodo sami odstranili neprimernih drevesnih vrst
v varstvenem pasu kanalizacije, lahko to delo opravi upravljalec kanalizacijskega omrežja na
stroške lastnika oziroma uporabnika zemljišča.
54. člen
Upravljalec je dolžan v roku 2 mesecev po uveljavitvi tega odloka predložiti Občini Lukovica
v obravnavo in sprejem Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne
kanalizacije.
55. člen
Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna na celotnem območju občine Lukovica, kjer je
javna kanalizacija že zgrajena, se gradi ali rekonstruira.
56. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priključitvi vseh vrst zgradb na
vodovodno, kanalsko in električno omrežje na območju Občine Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, št. 9/64).
57. člen
Odlok začne veljati osmi dan dni po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 7/8/00
Datum: 30.3.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l.r.
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Na podlagi 4. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26.
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 3. in 25.
člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93, 66/93, 35/97), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Lukovica ( Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/95, 7/97) ter 8. in 15. člena Statuta Občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je občinski svet Občine
Lukovica na 8. redni seji, dne 30.3.2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI LUKOVICA
Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lukovica v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 8/8/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 30.3.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi 4. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26.
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98), 3. in 25. člena
Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 35/97), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lukovica (
Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/95, 7/97) in 8. in 15. člena Statuta Občine Lukovica
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98) je Občinski svet Občine Lukovica na
8. redni seji dne 30.3.2000 sprejel
ODLOK
O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI LUKOVICA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov ter pravice, dolžnosti in
odgovornosti lastnika, upravljalca in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode.
2. člen
Lastnik infrastrukturnih objektov in naprav na območju občine Lukovica je Občina Lukovica.
Infrastrukturni objekti so: zajetje, črpališče, vodohrami, razbremenilniki in cevovodi.
3. člen
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja vodo iz javnega
vodovodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).
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4. člen
Upravljalec objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo v Občini Lukovica je javno podjetje, ki
po pogodbi izvaja javno gospodarsko službo za oskrbo s pitno vodo, ki mora biti tehnično
opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje te dejavnosti in ki ima pridobljeno
koncesijo s strani Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravljalec), v skladu s
3. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 5/95, 7/97), ki je v skladu s 7. členom Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93).
Upravljalec bo uporabnikom zagotavljal stalno oskrbo s pitno vodo, ki bo higiensko
neoporečna za pitje in ostale potrebe. V primeru, ko ni možno zadovoljiti vseh potreb, ima
oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred uporabo vode za druge potrebe.
5. člen
Izvajanje javne službe obsega:
•
•
•
•
•
•
•
•

oskrbo s pitno vodo,
gospodarno izkoriščanje objektov in naprav v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje
javne službe,
redno vzdrževanje objektov in naprav,
izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav,
izvajanje meritev in monitoringa,
izdajanje soglasij.
6. člen

Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami.
7. člen
Upravljalec je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje javnega vodovoda, oskrbo s pitno vodo
in razširitev vodovodnega omrežja v skladu s sprejetim programom Občine Lukovica.
Upravljalec je ob stavki dolžan zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.
II. VODOVODNO OMREŽJE IN NAPRAVE
8. člen
Vodovodno omrežje sestavlja:
Magistralno omrežje in naprave:
•
•

objekti za pridobivanje, hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so pomembni za oskrbo
več občin in regije,
tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetij do primarnega omrežja,
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•

vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za
čiščenje ter pripravo vode, ki služijo več občinam ali regiji.

Primarno omrežje in naprave:
•

•
•
•
•

omrežje in naprave, ki služijo za oskrbovanje dveh ali več stanovanjskih ali drugih
območij v ureditvenem območju naselja, kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja,
naprave za bogatenje podtalnice,
naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem omrežju,
vodohrami,
cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja in vodohramov,
cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju
naselja.

Sekundarno omrežje in naprave:
•
•
•
•
•

omrežje in naprave za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem
stanovanjskem ali drugem območju,
omrežje in naprave za preprečevanje požara – hidrantna mreža,
omrežje za vzdrževanje javnih površin,
črpališča in naprave za dvigovanje ali reduciranje tlaka vode na sekundarnem omrežju,
naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju.

Vodovodni priključek je spojna cev od primarnega ali sekundarnega vodovodnega omrežja do
objekta, vključno z vodomerom.
III. OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
9. člen
Objekti in naprave, za katere je odgovoren upravljalec, so:
•
•
•
•

magistralni objekti in naprave,
primarni objekti in naprave,
sekundarni objekti in naprave,
vodovodni priključki z vodomeri.

Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se delijo na objekte in naprave individualne rabe ter
objekte in naprave skupne rabe. Objekti in naprave skupne rabe so objekti in naprave za
oskrbo prebivalstva s požarno vodo ter omrežja za vzdrževanje javnih površin.
10. člen
Objekti in naprave, za katere so odgovorni uporabniki, so:
•
•

interno vodovodno in hidrantno omrežje, ki ga od javnega omrežja ločuje merilno
obračunsko mesto,
vodomerni jaški,
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•

objekti in naprave, montirane za obračunskim vodomerom: interni hidranti, interni
vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodohrami za sanitarno ali
požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vode in podobne naprave.

Objekti in naprave so last oziroma osnovno sredstvo uporabnika, ki z njimi upravlja in
razpolaga.
11. člen
Upravljalec je dolžan voditi kataster vodovodnega omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego
objektov in naprav iz 9. člena tega odloka, ki je kompatibilen z obstoječim geografsko
informacijskim sistemom občine.
Upravljalec je dolžan voditi register vodovodnih priključkov in hidrantnih mest.
IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
12. člen
Priključitev na javni vodovod mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami
projektne dokumentacije.
13. člen
Upravljalec je dolžan izvesti priključitev ali povečati odjem, če uporabnik vloži vlogo z
veljavno tehnično dokumentacijo in če so izpolnjeni vsi pogoji (če je izdano soglasje k
lokacijskemu dovoljenju ali gradbenemu dovoljenju) ter če to dopuščajo razpoložljive
kapacitete vodnih virov in zmogljivost javnega vodovoda, na katerega se uporabnik
priključuje.
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev ali povečanja odjema, je upravljalec
dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bilo to mogoče.
Za velike porabnike vode, ki bodo porabili več kot 1500 m3 vode mesečno, mora upravljalec
pred izdajo soglasja pridobiti pisno mnenje občine.
14. člen
Upravljalec izdaja soglasja k osnutkom prostorsko izvedbenih aktov, k lokacijski
dokumentaciji, k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, k priključitvi zgradb na
vodovodno omrežje, k drugim posegom v prostor in za začasne priključke po postopku in v
obliki, ki jih določa pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi naprav, ki jih upravlja.
15. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz 14. člena tega odloka ali pred
priključitvijo naslednjo dokumentacijo:
g. za pridobitev soglasja k osnutkom prostorsko izvedbenih aktov:
• predlog prostorsko izvedbenega akta z izračunom potrebnih količin pitne vode.
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h.
•
•
•
•
i.
•
•
•
•
•

za pridobitev soglasja k lokacijski dokumentaciji:
situacijski načrt objekta in predvidene lokacije trase priključka v merilu 1:1000 ali 1:500,
opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta, zlasti glede predvidene potrošnje vode,
uradno kopijo katastrskega načrta,
situacijo z vrisanimi komunalnimi vodi.
za pridobitev soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:
pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
projekt izvedbe priključka,
soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek oz. ustrezni
pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika.
j. za pridobitev soglasja za priključitev stavb na javno vodovodno omrežje:
• pravnomočno gradbeno dovoljenje oz. dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni
izpisek z navedbo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967),
• projekt izvedbe priključka,
• uradni katastrski načrt,
• situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
• soglasje za prekop cestišča,
• soglasja lastnikov oz. uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek oz. ustrezen
pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika.
k. za pridobitev soglasja k drugim posegom v prostor, ki niso vezani na priključitev na
javni vodovod:
• ustrezen projekt, iz katerega je razviden predviden poseg v prostor.
l. za pridobitev soglasja za začasni priključek:
• situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
• odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
• opis predvidene porabe vode.
Soglasje izdaja upravljalec tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo na lasten vir
oskrbe s pitno vodo, kakor tudi v primerih, ko za objekt ne potrebuje vode in v primerih,
kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi gradnje objekta.
16. člen
Pri izdaji soglasij iz 15. člena tega odloka mora upravljalec določiti:
•
•
•
•
•
•

•
•

minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja,
pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja pred vplivom ostalih objektov,
predvsem novogradenj,
traso, globino in profil priključnih cevi in priključno mesto na javno omrežje,
profil in tip vodomera,
lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na območju podtalnice, zajetij vodnih
virov ali predvidenih za zajem pitne vode, določenih z odloki o varstvenih pasovih vodnih
virov vodovodnih sistemov,
pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim omrežjem,
mesto priključitve na objekte in naprave, za katere je odgovoren upravljalec,
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•

pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa priključka.

Upravljalec lahko odreče soglasje iz prejšnjega odstavka, če predložena dokumentacija ni v
skladu s tehničnimi predpisi, ki urejajo priključitev na vodovodno omrežje.
Upravljalec je dolžan izvesti priključitev v obliki in postopku, ki je obdelan v pravilniku o
tehnični izvedbi in uporabi naprav, ki jih upravlja, če je uporabnik izpolnil vse pogoje
soglasij, poravnal vse obveznosti in predložil vso potrebno dokumentacijo, najkasneje v roku
15 dni po izdaji soglasja za priključitev.
V primeru, da uporabnik ne izpolnjuje pogojev za izdajo soglasja, se o tem izda odločba, ki jo
izda upravljalec.
O pritožbi zoper odločbo odloča župan po predhodnem mnenju pristojne občinske službe ali
odbora za komunalne dejavnosti, prostorsko planiranje in okolje.
Obveznosti, ki jih je dolžan uporabnik poravnati pred izvedbo posameznega priključka so:
•
•
•

stroški izdaje soglasja,
plačilo prispevka za priklop na obstoječe vodovodno omrežje,
dejanski stroški izvedbe priključka.

Višino obveznosti iz 1. točke določi organ upravljanja javnega podjetja v skladu z odlokom o
prispevku za razširjeno reprodukcijo pri vodooskrbi in povračilu za priključke na področju
vodooskrbe in kanalizacije (Uradni list RS, št. 27/98) in s soglasjem z lastnika.
Plačilo prispevka za priklop na obstoječe vodovodno omrežje določi lastnik s posebnim
odlokom.
17. člen
Pri gradnji novega vodovodnega omrežja in pri opravljanju vzdrževalnih del na objektih in
napravah iz 9. člena tega odloka je uporabnik upravičen do vzpostavitve njegovega zemljišča
v prejšnje stanje.
18. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, lahko pa ima objekt tudi več
priključkov. Priključek je stalen ali začasen. Pred ukinitvijo začasnega priključka mora
upravljalec pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega
priključka.
Upravljalec je dolžan izvesti na zahtevo uporabnika začasni priključek za potrebe graditve
objekta v roku 15 dni od prejema zahteve. Zahtevi mora biti priloženo pravnomočno gradbeno
dovoljenje.
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V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO
19. člen
Javna služba se financira iz cene storitev, ki mora biti oblikovana v skladu z veljavno vladno
uredbo o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, tako, da v celoti zagotavlja enostavno
reprodukcijo.
Ceno storitev določa upravljalec v skladu z veljavno zakonodajo in s soglasjem lastnika.
20. člen
Investicijsko vzdrževanje se financira iz amortizacije in iz sredstev proračuna občine, na
podlagi letnega plana, ki ga sprejeme občinski svet.
21. člen
Širitev vodovodnega omrežja se financira iz sredstev občinskega proračuna, kreditov
(ekološki sklad,…) in prispevkov fizičnih in pravnih oseb.
VI. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE
22. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. S porabniki vode, ki porabijo več
kot 1000 m3 vode mesečno, lahko upravljalec sklene posebno pogodbo o meritvi in dobavi
vode. Posebne pogodbe se sklenejo tudi z uporabniki s pavšalnim odjemom, kadar meritev ni
možna ali je začasno vodomer v okvari.
23. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljalec vodovoda glavni obračunski vodomer.
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
Vodomer mora biti pregledan in žigosan od pristojnega urada za kontrolo meril. Upravljalec
vzdržuje in skrbi za redne preglede in menjavo vodomerov.
Osnova za obračun je odčitek obračunskega vodomera.
24. člen
Vodomeri v interni instalaciji služijo za interno porazdelitev stroškov in kontrolo in jih
upravljalec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje za obračun stroškov, razen če
skleneta upravljalec javnega vodovoda in upravljalec internega vodovoda o tem posebno
pogodbo.
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25. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti dostopen
delavcem in pooblaščenim osebam upravljalca za kontrolo in vzdrževanje.
26. člen
Stroški kontrole, vzdrževanja in zamenjave gredo v breme upravljalca.
Vse okvare, ki so nastale na vodomeru ali priključku po krivdi uporabnika, bremenijo le-tega.
27. člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru je uporabnik dolžan prijaviti upravljalcu.
Uporabnik ima poleg rednih pregledov iz 23. člena pravico zahtevati izredno kontrolo
točnosti. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi
stroške preizkusa uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljalec.
28. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih (m3) po odčitku
obračunskega vodomera na priključku. Pri fizičnih osebah opravi upravljalec odčitavanje
najmanj dvakrat letno. Pri pravnih osebah opravi upravljalec odčitavanje najmanj 12 krat
letno oz. enkrat mesečno z upoštevanjem ostalih odčitkov zaradi spremembe cene, okvare ali
zamenjave vodomera. Na posebne zahteve uporabnika se lahko odčitavanje opravi tudi
večkrat. Stroški bremenijo uporabnika.
29. člen
Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izdanih položnic ali računov v obliki
obroka.
Obrok plačila po položnici ali računu se izračuna na podlagi dejanske porabe preteklega
obračunskega obdobja ali ocenjene porabe v prihodnjem obračunskem obdobju, ki temelji na
porabi v preteklem obračunskem obdobju in veljavne cene.
Obračun se opravi na podlagi odčitane dejanske porabe in spremembe cene in prispevkov
najmanj enkrat letno.
30. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka, le-ti določijo z
medsebojnim sporazumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za
porabljeno vodo v objektu.
Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznih uporabnikov ni obveznost
upravljalca.
V objektih, kjer je poleg gospodinjstev prijavljen tudi sedež gospodarske družbe ali
samostojnega podjetnika in izveden samo en priključek, se obračunava poraba vode za
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gospodarske družbe in samostojne podjetnike po ceni, določeni za gospodarske družbe in
samostojne podjetnike sorazmerno po deležih porabe vode.
V vseh novograjenih objektih, v katerih je več stanovanjskih ali poslovnih enot priključenih
na isti vodovodni priključek, mora imeti vsaka enota svoj obračunski vodomer za odčitavanje
porabe vode.
31. člen
V primeru, da upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari ali da iz
drugega vzroka ni mogoče odčitati vodomera, se obračuna pavšalna poraba vode na podlagi
povprečne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju.
32. člen
Uporabniki plačujejo porabo vode na podlagi izstavljenega računa upravljalca. Uporabnik
mora plačati račun najkasneje v 15 dneh po njegovi izstavitvi oz. v zakonitem roku.
V primeru, da uporabnik ne poravna računa za uporabo vode v roku 30 dni po prejemu
računa, ga je upravljalec dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok plačila 15
dni in opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka, določenega v opominu,
mora upravljalec prekiniti dobavo vode.
33. člen
Uporabnik, ki mu je bila odmerjena poraba vode, lahko v 15 dneh po prejemu računa vloži
pisni ugovor upravljalcu vodovoda, če meni, da mu količina porabljene vode ni pravilno
odmerjena.
Upravljalec je dolžan na ugovor uporabnika pisno odgovoriti v 15 dneh.
VII. PREKINITVE DOBAVE VODE
34. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika po predhodnem obvestilu prekine dobavo vode v
naslednjih primerih:
a. če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno odpove ali zahteva zaporo vode,
b. če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška ogroža zdravje drugih uporabnikov
oziroma kvaliteto vode v javnem vodovodu,
c. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja upravljalca,
d. če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim
uporabnikom in uporabnik tega noče preprečiti,
e. če uporabnik brez soglasja upravljalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo
interno instalacijo ali spremeni namembnost,
f. če uporabnik onemogoča delavcu ali pooblaščencu upravljalca odčitavanje ali zamenjavo
vodomera ali pregled priključka in notranjih instalacij v skladu z določili tega odloka,
g. če uporabnik brez privolitve upravljalca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako
drugače spremeni izvedbo priključka,
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h. če uporabnik brez soglasja upravljalca opravlja posege v objekte in naprave, ki so v
upravljanju upravljalca,
i. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo, kljub večkratnim opozorilom
njemu osebno,
j. če uporabnik ne plača računa ali položnice po izteku plačilnega roka niti v 15 dneh po
izstavitvi pisnega opomina,
k. če upravljalec kanalizacijskega omrežja posreduje upravljalcu vodovodnega omrežja
informacijo z ustreznimi dokazili, da uporabnik ni plačal stroškov odvajanja odpadnih in
padavinskih voda v skladu z veljavnim odlokom o odvajanju odpadnih in padavinskih
voda v Občini Lukovica,
l. če upravljalec ugotovi, da ima uporabnik tudi v lasti vodni vir in le-ta ni ločen od javnega
vodovoda.
Priključek upravljalec prekine tako, da:
•
•
•

fizično odstrani priključni ventil in cev,
izbriše priključek iz katastra,
vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.

Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.
Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev
mora uporabnik plačati stroške ponovne priključitve.
Upravljalec je dolžan opraviti ponovno priključitev najkasneje v 7 dneh po tem, ko uporabnik
plača stroške prekinitve in ponovne priključitve.
35. člen
Upravljalec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi:
•
•

planiranih vzdrževalnih del na napeljavah oziroma objektih in napravah ali
okvar na napeljavah oz. objektih in napravah.

O vzroku za prekinitev mora uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja ali
direktno, za predvidena vzdrževalna dela pred pričetkom del, ob okvarah pa takoj ob nastanku
dogodka.
VIII. IZREDNE RAZMERE IN VARČEVANJE Z VODO
36. člen
V primeru višje sile (potres, požar, suša, onesnaževanje virov, izpad energije, velike okvare)
in v skladu z zakonom ima upravljalec pravico brez nadomestila škode prekiniti ali zmanjšati
dobavo vode, mora pa obvestiti uporabnike in postopati v skladu s sprejetim načrtom ukrepov
za take primere. Skrbeti mora predvsem za prednostno oskrbo za osnovne življenjske potrebe
občanov in za požarno varnost.
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37. člen
Upravljalec je dolžan:
•
•

sistematično in strokovno zmanjševati količino neregistrirane izgubljene vode in
registrirane vode (redna sanacija vodovodnega omrežja in redna zamenjava vodomerov),
predlagati spremembe odlokov o varstvenih pasovih vodnih virov.

IX. OBVEZNOSTI LASTNIKA, UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
38. člen
Lastnik ima pri oskrbi s pitno vodo naslednje obveznosti:
•
•
•
•

z izgradnjo vodovodnega omrežja zagotavljati oskrbo s pitno vodo,
zagotavljati ustrezen nivo investicijskega vzdrževanja,
obravnavati poročila upravljalca o stanju vodooskrbe in predlogih za njeno izboljšanje,
na predlog upravljalca izdajati soglasja k cenam.
39. člen

Upravljalec ima pri preskrbi z vodo zlasti naslednje obveznosti:
a. da skrbi za normalno obratovanje vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet in da
pravočasno pripravlja plane enostavne in razširjene reprodukcije ter sprejme pravilnik o
tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda, ki jih upravlja ter z njim
seznani uporabnike,
b. da redno vzdržuje vse objekte in naprave javnega vodovoda,
c. da vzdržuje priključke na svoje stroške, razen v primeru, če okvara na priključku nastane
po krivdi uporabnika,
d. da redno pregleduje, preizkuša in zamenjuje vodomere v skladu z zakonom o merilih ali
na zahtevo uporabnika v skladu s 27. in 28. členom tega odloka,
e. da redno kontrolira kvaliteto vode v skladu s Pravilnikom o higienski neoporečnosti vode
za javno preskrbovanje prebivalstva z vodo in ostalimi predpisi,
f. da obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode,
g. da vodi kataster vodovodnih instalacij in ostale evidence,
h. da redno odčitava vodomere in skrbi za obračun porabljene vode,
i. da ažurno izdaja soglasja in omogoča priključitve na vodovod,
j. da organizira preskrbo v izrednih razmerah in ažurno poroča o nastopu izrednih razmer
ustreznim organom občine,
k. da obračunava amortizacijo in vodi ostale poslovne knjige,
l. da sistematično pregleduje omrežje in ugotavlja izgube ter skrbi za avtomatizacijo,
m. da organizira zaščito vodnih objektov (zajetja, črpališča, vodohrami, raztežilnik),
n. po naročilu občine – lastnika infrastrukture – skrbi za pravilno obratovanje in vzdržuje
požarno omrežje in hidrante,
o. da skrbi za kontrolo in odpravo izgub,
p. da seznani uporabnike z določili tega odloka na krajevno ustrezen način.
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40. člen
Uporabniki imajo zlasti naslednje obveznosti:
a. da redno vzdržujejo interno instalacijo, vodomerni jašek ali nišo in interne hidrante, jih
ščitijo pred zmrzovanjem in čistijo dostope od snega, ledu in ostalih materialov, da ščitijo
pred zmrzovanjem obračunski vodomer,
b. da omogočajo dostop do obračunskega vodomera in internih hidrantov,
c. da kontrolirajo stvarno porabo vode glede na dovoljeno ob priključitvi,
d. da takoj javljajo upravljalcu vse okvare na javnem vodovodu, vodomerih in odjem vode iz
hidrantov,
e. da s pisnim obvestilom upravljalcu javijo lastninske, namembnostne in ostale spremembe
pri uporabniku,
f. da redno plačujejo vodo na osnovi izdanih položnic in računov v plačilnem roku,
g. da urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega
vodomera,
h. da se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v izrednih razmerah ali ob prekinitvi dobave
vode,
i. da varčujejo z vodo v skladu s priporočili in kriteriji, ki jih poda upravljalec.
41. člen
Upravljalci drugih objektov in naprav (cest, ulic, trgov, kanalizacijskega, elektro,
telefonskega, toplovodnega in plinskega omrežja, itd.) morajo pri opravljanju del na svojih
objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane. Za vse
posege v območju vodovodnih napeljav morajo predhodno pridobiti soglasje upravljalca
vodovoda, za večje posege pa tudi lastnika.
X. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV
42. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno
dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja upravljalca le za
gašenje požarov, gasilske vaje, za njihovo preizkušanje in izpiranje vodovoda. Zaradi
registracije nekontroliranega odvzema vode je potrebno o odvzemu vode iz hidrantov v roku
sedem dni obvestiti upravljalca vodovoda. Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje cest in ulic,
zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč za javne prireditve, za polnjenje cistern
za prevoz vode ter za druge utemeljene potrebe se sme koristiti le s soglasjem upravljalca in
ob dogovoru o poravnavi stroškov za vodo na podlagi pogodbe.
43. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju in nosi vse stroške popravila za okvare, ki
jih je povzročil.
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XI. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 SIT se kaznuje upravljalec javnega vodovoda:
1. če izvrši priključitev brez predhodnega soglasja (16. člen),
2. če ne izvrši priključitve najkasneje v roku 15 dni po izdaji soglasja za priključitev (16.
člen),
3. če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom (34. člen),
4. če ne izvaja prekinitve dobave vode v primerih, kot jih določa 34. člen,
5. če ne izpolnjuje obveznosti iz 39. člena.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prve točke tega člena
tudi odgovorna oseba upravljalca vodovoda.
45. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna
oseba:
1. če se priključi na vodovod ali poveča odjem brez soglasja upravljalca (13. člen),
2. če ne izpolnjuje obveznosti iz 40. člena,
3. če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 42. členom.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prve točke tega člena
tudi odgovorna oseba pravne osebe.
46. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba:
1. če se priključi na vodovod brez soglasja upravljalca (13. člen),
2. če ne izpolnjuje obveznosti iz 40. člena,
3. če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 42. členom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Uporabniki, ki so priključeni na vodovodno omrežje v nasprotju s tem odlokom, so dolžni
urediti priključek v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
48. člen
Priključitev na javni vodovod je obvezna na celotnem območju občine Lukovica, kjer je javni
vodovod že zgrajen, se gradi ali rekonstruira.
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49.člen
Najkasneje v roku 1 leta po uveljavitvi tega odloka je upravljalec dolžan skleniti pogodbo o
prevzemu v upravljanje tako imenovanih vaških vodovodov z lastniki oziroma upravljalci leteh.
V pogodbi je potrebno opredeliti:
•

•
•
•
•

vodovod, ki se predaja, vključno z vso dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster,
evidenca priključkov in hidrantov, urejena lastninska razmerja, odlok o zaščiti vodnega
vira),
osnovna sredstva, vključno z njihovo vrednostjo,
vgrajene obračunske vodomere, ki morajo biti pregledani in žigosani v skladu s predpisi
Urada za standarde in meroslovje,
stroške obratovanja vodovoda, ki se predaja ter stroški, povezani s prevzemom,
način prevzema.

V roku 2 mesecev po prevzemu vodovodov v upravljanje upravljalec pripravi program
sanacije, avtomatizacije in razvoja ter potrebnih del za delovanje vodovoda v skladu s
predpisi.
Izračunana in sprejeta mora biti enotna cena, ki upravljalcu omogoča nemoteno upravljanje
prevzetih naprav.
Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano (zapisnik o primopredaji itd.).
Pri izvajanju tega člena aktivno sodeluje pristojni upravni organ Občine Lukovica.
50. člen
Pri izvajanju tega odloka se morajo upoštevati tudi določila veljavnih odlokov o varstvu
vodnih virov vodovodnih sistemov.
51. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, upravljalec
vodovodnih objektov in naprav ter pristojni upravni organ Občine Lukovica.
52. člen
Upravljalec je dolžan v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka predložiti Občini Lukovica
v obravnavo in sprejem pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega
vodovoda.
53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem vodovodu v občini Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 11/86, 23/89 in 25/89).

121

54. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 8/8/00
Datum: 30.3.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l.r.

__________________________________________________________________________________________

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89,
Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, in 44/97), 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/99), 1. člena
Odloka o povprečni ceni stanovanj, povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti
stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje
stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 3/96), 1. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 48/98) in 8.
in 15. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98, 13/98)
je občinski svet Občine Lukovica na 8. redni seji, dne 30.3.2000 sprejel
SKLEP
O SPREMEMBI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2000
1. Sprejme se sprememba vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2000.
2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 znaša
2,2 SIT/m2.
3. Gradbena cena za leto 2000 ostane nespremenjena in znaša 116.500,00 SIT/m2.
4. Sklep stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica, uporablja pa
se od 1.1.2000
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2000 z dne 7.12.1999 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 7/99) se z dnem
uveljavitve tega sklepa razveljavi.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 10/8/00
Datum: 30.3.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja, l. r.

___________________________________________________________________________
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Na podlagi 15. člena in 4. odstavka 60. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 2/95, 5/98 in 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 8. redni seji, dne
30.3.2000 sprejel
SKLEP
O SOGLASJU ZA ODKUP DELA ZEMLJIŠČA PARC. ŠT. 1/1 K. O. LUKOVICA, NA
KATEREM STOJI KULTURNI SPOMENIK MARIJINO ZNAMENJE
Občinski svet soglaša z odkupom dela zemljišča parc. št. 1/1 k. o. Lukovica, na katerem stoji
kulturni spomenik Marijino znamenje.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 12/8/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 30.3.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95,
5/98, 13/98) je občinski svet Občine Lukovica na 8. redni seji, dne 30.3.2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PROGRAMA KULTURNIH PRIREDITEV OBČINSKEGA POMENA
V LETU 2000
Občinski svet Občine Lukovica sprejema v okviru navedenih zneskov naslednji program
proslav oz. prireditev za leto 2000:
-

8. februar 2000
25. marec 2000
25. junij 2000
4. september 2000
03.december 2000
26. december 2000

Prešernov dan (Slovenski kulturni praznik)
Materinski dan
Dan državnosti
Praznik občine Lukovica
200 letnica Prešernovega rojstva
Dan samostojnosti

130.000,00 SIT
130.000,00 SIT
400.000,00 SIT
800.000,00 SIT
400.000,00 SIT
140.000,00 SIT

OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 13/8/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 30.3.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/97) je občinski svet Občine Lukovica na 8. redni seji, dne
30.3.2000 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA UREDNIŠKEGA ODBORA JAVNEGA GLASILA
OBČINE LUKOVICA
Občinski svet imenuje g. Rajmunda Hafnerja , stan. Prevoje pri Šentvidu 48, 1225 Lukovica,
za novega člana uredniškega odbora javnega glasila Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 15/8/00
Datum: 30.3.2000

ŽUPAN
Anastazij Živko Burja
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Na podlagi Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Ur. list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91,Ur. list RS, št. 2/91 – I, 4/93) Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 18/94, 36/96), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS. št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) je občinski svet
Občine Lukovica na 8. redni seji, dne 30.3.2000 sprejel
SKLEP
O SPREMEMBI PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN
NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV
DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV
Občinski svet Občine Lukovica sprejema spremembe Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 16/8/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 30.3.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi 15. člena statuta Občine Lukovica ( Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/95, 5/98 in
13/98) ter v skladu s 100. b členom Zakona o lokalni samoupravi
(72/93,57/94,14/95,26/97,10/97,10/98 in 74/98) je občinski svet Občine Lukovica na 8. seji,
dne 30.3.2000 sprejel naslednje
SPREMEMBE PRAVILNIKA
O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV
DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH
ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV
1. člen
Spremeni se 6. člen pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov(Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 4/99), tako, da na novo glasi:
Del plače za opravljanje funkcije občinskega svetnika znaša največ 15 % plače župana oz.
izraženo v količniku največ 0,637 količnika. V okviru le-tega se članu občinskega sveta
določi del plače za posamezni mesec glede na delo , ki ga je opravil, in sicer za:
- udeležba na redni ali izredni seji občinskega sveta
0,25 količnika
- udeležba na nadaljevanju seje občinskega sveta
0,11 količnika
Z odločbo se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi
na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
2. člen
Spremeni se 9. člen pravilnika, tako, da na novo glasi:

124

Članom delovnih teles občinskega sveta se za opravljanje dela v komisiji ali odboru
občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi
pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto oziroma opravljanja storitev in
poslov na drugi podlagi:
Sejnina za posamezno sejo znaša:
- za predsednika delovnega telesa:
7.000,00 SIT
- za člana delovnega telesa
4.000,00 SIT
3. člen
Spremeni se 10. člen pravilnika, tako, da na novo glasi:
Predsednik in člani Nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini:
- za predsednika Nadzornega odbora
8.000,00 SIT
- za člana Nadzornega odbora
5.750,00 SIT
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu
sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi
občinska uprava oziroma na podlagi opravljanja storitev in poslov na drugi podlagi.
4. člen
Spremembe pravilnika o plačah o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
občinskih organov ter o povračilih stroškov stopijo v veljavo naslednji dan po objavi v Ur.
vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 16/8/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 30.3.2000
___________________________________________________________________________
Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/97) je občinski svet Občine Lukovica na 8. redni seji, dne
30.3.2000 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O POSLOVANJU JAVNEGA GLASILA ROKOVNJAČ V
LETU 1999
Občinski svet sprejema poročilo odgovornega urednika o poslovanju javnega glasila
Rokovnjač v letu 1999.
OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
OBČINSKI SVET
Številka: 17/8/00
Anastazij Živko Burja, l. r.
Datum: 30.3.2000
___________________________________________________________________________
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POPRAVEK OBJAVE
ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI LUKOVICA
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto
cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s
skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Lukovica in ceste med naselji v Občini Lukovica
in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Lukovica in med naselji v občini in naselji v
sosednjih občinah so:
Zap.
štev.

Številka
ceste

Začetek na

1.

072 040

072 110

2.

235 010

072 040

3.
4.
5.

161 140
235 020
235 030

160 010
G I 10
G I 10

6.
7.

235 040
480 010

G I 10
R I 221

8.

480 280

480 290

Zap.
štev.

Številka
ceste

9.

264 200

10

264 300

11.
12.

235 050
235 060

Začetek na

Potek ceste

Rova – Dolenje – Rafolče – Šentvid pri
Lukovici
Škajnovca – Brdo – Obrše - Podgora –
Zlato Polje – Šmartno v Tuhinju
Velika Lašna - Obrše
Kompolje – Koreno – Vrh nad Krašnjo
Krašnja – Krajno Brdo – Vrh –Gabrovnica
– Češnjice – Zlatenek - Blagovica
Blagovica – M. Jelnik – Vošce - Gobovšek
Selo pri Zagorju – Kotredež – Čemšenik –
Dobrljevo – Šentgotard – V Zideh
Medija – Borje – Vranke - Blagovica

Potek ceste

R II 415 Moravče – Soteska – Negastrn – Spodnje
Loke
R II 415 Moravče – Dole pri Krašcah – Imenje Lukovica
235 060 Senožeti - Imovica - Videm pri Lukovici
G I 10 Prevoje – Vrba - Škocjan – Studenec pri
Krtini

Konec na

Dolžina
v občini
(v m)

Namen
uporabe

G I 10

3.192

MP*

R II 414

8.119

MP

235 010
235 030
G I 10

1.284
4.206
12.934

MP
MP
MP

235 030
R I 221

4.335
359

MP
MP

G I 10

2.721

MP

Konec na

Dolžina
v občini
(v m)

Namen
uporabe

G I 10

1.186

MP

G I 10

3.093

MP

264 300
R I 415

1.640
1.604

MP
MP

* mešani promet

Lokalne ceste služijo lokalnemu prometu, to je dnevni migraciji prebivalcev hribovitih delov
v bližnja zaposlitvena, šolska in oskrbna središča. V času zapor na magistralni cesti in
sosednjih regionalnih cestah opravljajo funkcijo obvoznih poti.
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5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
Štev.

Številka
ceste

Začetek na

13.
13,1
14.
15.
16.
16,1
17.
18.

735 010
735 012
735 020
735 030
735 040
735 042
735 050
735 060

072 040
735 010
072 040
735 040
735 010
735 040
735 030
235 010

Borštek – Vrhovlje - Dupeljne
Vrhovlje
Vrhovlje
Vrhovlje - Jasen
Špičji vrh – Straža – V borštih
Straža
V borštih – Dupeljne – pri Jazbecu
Obrše – Mala Lašna

18,1 735 062

735 060

Obrše

19.

735 070

235 010

Obrše – Na Ovinkih

20.

735 080

235 010

Trnovče - Strmec

21.
22.
23.
24.
25.

735 090
735 100
735 110
735 120
735 130

235 010
235 010
235 010
235 010
235 010

Podgora pri Zlatem Polju
Zlato Polje
Zlato Polje - šola
Štefek – Brezovica pri Zlatem Polju
Čeplje - Znojile

25,1
26.
27.
27,1

735 132
735 140
735 150
735 152

735 130
735 130
G I 10
735 150

Čeplje
Čeplje - Gorišek
Trnjava - Brezje
Brezova Poljana

28. 735 160
29. 735 170
29,1 735 172

G I 10
735 160
735 170

Naselje Trnjava
Naselje Trnjava
Trnjava

Zap.
Štev.

Številka
ceste

Začetek na

30.
31.
32.
32,1
32,2
32,3
32,4
32,5
32,6
32,7
33.

735 180
735 190
735 200
735 202
735 203
735 204
735 205
735 206
735 207
735 208
735 210

735 150
235 020
G I 10
G I 10
735 200
735 200
235 030
235 030
G I 10
735 206
235 030

Potek ceste

Potek ceste
Podbrezje – Brezova Poljana
Ravne - Koreno
Naselje Krašnja
Naselje Krašnja
Naselje Krašnja
Naselje Krašnja
Naselje Krašnja
Naselje Krašnja
Naselje Krašnja
Naselje Krašnja
Krašnja - Konj
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Dolžina
(v m)

Namen
uporabe

2.261
0.100
0.906
1.200
0.952
0.350
2.316
2.116

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

0.300

MP

0.630

MP

0.649

MP

0.082
0.300
0.677
0.575
1.467

MP
MP
MP
MP
MP

0.200
0.710
1.842
0.300

MP
MP
MP
MP

0.248
0.300
0.700

MP
MP
MP

Konec na

Dolžina
(v m)

Namen
uporabe

hiša št. 11
hiša št. 1
235 030
hiša št. 70
hiša št. 69
hiša št. 38
hiša št. 78
hiša št. 72
235 030
pokopališče
znamenje

0.188
0.472
0.320
0.250
0.200
0.180
0.090
0.117
0.214
0.111
0.805

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Konec na

kapelica
hiša št. 18
735 010
hiša št. 1
161 140
hiša št. 5
hiša št. 12
hiša št. 4 a
(Pavlič)
vikend
Matkovič
hiša št. 5
(Jeras)
hiša št. 12
(Burja)
cerkev
235 010
hiša št. 17
daljnovod
hiša št. 11
(Gostinčar)
hiša št. 8
hiša št.10
znamenje
hiša št. 15
(Bevc)
735 150
hiša št.16
hiša št. 9

34

735 220

G I 10

34,1
34,2
34,3
35.

735 222
735 223
735 224
735 230

735 220
735 220
735 220
G I 10

35,1
35,2
35,3
35,4
35,5
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

735 232
735 233
735 234
735 235
735 236
735 240
735 250
735 260
735 270
735 280
735 290
735 300

735 230
735 230
735 232
G I 10
G I 10
235 030
235 030
235 030
235 030
235 030
235 030
735 290

43.
44.
45.
45,1
45,2
45,3
45,4
46.

735 310
735 320
735 330
735 332
735 333
735 334
735 335
735 340

735 290
235 030
235 030
235 040
235 030
G I 10
G I 10
235 030

47.
48.
49.
50.
51.

735 350
735 360
735 370
735 380
735 390

G I 10
735 350
735 350
G I 10
735 380
735 380

52.

735 400

Zap.
štev.

Številka
ceste

Začetek na

53.
54.
55.

735 410
735 420
735 430

735 380
G I 10
G I 10

56.

735 440

G I 10

57.
58.
59.
60.
61.

735 450
735 460
735 470
735 480
735 490

G I 10
735 450
R I 221
G I 10
735 480

Naselje Spodnje Loke

hiša št. 15
(Urankar)
Spodnje Loke
hiša št. 27
Spodnje Loke
G I 10
Spodnje Loke
G I 10
Naselje Zgornje Loke
hiša št. 20
(Markovšek)
Zgornje Loke
hiša št. 24
Zgornje Loke
G I 10
Zgornje Loke
hiša št. 12
Zgornje Loke
hiša št. 18
Zgornje Loke
nova hiša
Laze – Krajno Brdo
235 030
Pod njivami – Za Gradišam
hiša št. 14
Močilo - Lipa
235 030
Lipa - Rakitovec
161 130
Češnjice
cerkev
Zlatenek – Selce – Poljane - Bokalce
235 030
Jasen – Gabrje pod Špilkom
farma
puranov
Naselje Zgornji Zlatenek
znamenje
Zlatenek – Veliki Jelnik
kapela
Blagovica
hiša št. 13
Blagovica
hiša št. 6a
Blagovica
G I 10
Blagovica
G I 10
Blagovica
hiša št. 27
Zlatenek - Prilesje
hiša št. 5
(Urankar)
Spodnji Petelinjek – Prevoje nad Blagovico
735 340
Prevoje nad Blagovico
hiša št. 1
Prevoje nad Blagovico
hiša št. 3
Spodnji Petelinjek – Javorje pri Blagovici
križ
Javorje pri Blagovici - Suša
hiša št. 1
(Cencelj)
Javorje pri Blagovici - Log
znamenje
Potek ceste
Javorje pri Blagovici - Gorenje
Podmilj - Samoglar
Šentožbolt – Bršlenovica – Prvine Bezovljak
Trojane – Gornji klanci (Trojanska gmajna)
Podzid – Hribi - Zapleš
Hribi – Veliki Raven
V Zideh – Sv. Mohor in Fortunat
V klancih – Zavrh pri Trojanah
Šrin - Rotar
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0.650

MP

0.200
0.250
0.050
0.500

MP
MP
MP
MP

0.250
0.180
0.180
0.310
0.200
0.650
1.000
1.250
0.272
0.200
5.967
0.948

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

0.460
1.525
0.200
0.120
0.250
0.180
0.190
1.943

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

1706
0.228
0.200
1.678
0.923

MP
MP
MP
MP
MP

0.639

MP

Konec na

Dolžina
(v m)

Namen
uporabe

znamenje
znamenje
hiša št. 8

1.462
2.912
4.258

MP
MP
MP

hiša št. 23
(farma)
znamenje
hiša št. 12
cerkev
hiša št. 14
hiša št. 6

0.500

MP

1.591
1.969
0.680
1.638
0.547

MP
MP
MP
MP
MP

62.

735 500

735 480

Učak - Dolinar

63.

735 510

735 480

V klancih - Učak

64.

735 520

480 280

Vranke

65.
66.

735 530
735 540

480 280
G I 10

Vranke - Golčaj
Podsmrečje - Korpe

67.
68.
69.
70.

735 550
763 290
735 560
735 570

G I 10
264 200
G I 10
G I 10

71.

735 580

735 570

Naselje Žirovše
Podoreh – Vinje - Krašnja
Trnjava – Zabukovje - Kompolje
Lukovica – Gradišče – Preserje pri
Lukovici - Bobovnik
Zgornje Prapreče

72.
72,1
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

735 590
735 592
735 600
735 610
735 620
735 630
735 640
735 650
735 660
735 670
735 680
735 690

735 570
735 590
735 570
264 300
735 610
264 300
264 300
264 300
264 300
G I 10
235 060
735 760

Gradišče – Gradiški grič
Gradišče
Preserje - Vrhe
Spodnje Prapreče - Škrjanc
Spodnje Prapreče
Spodnje Prapreče – Sv. Luka
Trstenik - Laze
Gorenje - Hrib
Videm – Spodnje Koseze - Bobovnik
Šentvid – Imovica - Prevalje
Prevalje
Prevoje - Vrba

(Rotar)
hiša št. 13
(Dolinar)
hiša št. 10
(Dornik)
hiša št. 5
(Slapar)
cerkev
hiša št. 2
(Medved)
hiša št.11
G I 10
G I 10
264 300
do parc. št.
407
cerkev
hiša Cerar
hiša št. 10
hiša št. 18
hiša št. 41
cerkev
hiša št. 27
hiša št. 7
264 300
hiša št. 10
735 670
235 060

1.100

MP

0.306

MP

0.200

MP

1.600
1.318

MP
MP

0.730
0.900
1.750
3.214

MP
MP
MP
MP

0.332

MP

0.809
0.100
0.302
0.320
0.484
0.246
0.291
0.154
1.111
2.167
0.135
1.078

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Javne poti v občini opravljajo funkcijo dostopa do posameznih naselij. Ker se v cestnem
omrežju navezujejo na lokalne ceste, glavno cesto G I 10 in regionalno cesto R I 221, se
uporabljajo kot povezovalne ceste z bližnjimi centri.
6. člen:
Javne poti v naselju Prevoje – Šentvid pri Lukovici so:
Zap.
štev.

Številka
ceste

Začetek na

83.
84.

735 700
735 710

G I 10
G I 10

85.
86.
87.
88.

735 720
735 730
735 740
735 750

735 710
G I 10
735 710
G I 10

Potek ceste

Prevoje - Plašnjavec
Špan – Prevojski ribniki – Zaboršt Kurant
Prevoje – Srednji prevojski bajer
Prevoje
Zaboršt - Škafar
Šentvid - Šuterca
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Konec na

Dolžina
(v m)

Namen
uporabe

hiša št. 1
G I 10

0.078
2.816

MP
MP

ribnik
hiša št. 46
hiša št. 104
hiša št. 39
(Bogataj)

0.200
0.228
0.200
0.088

MP
MP
MP
MP

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

735 760
735 770
735 780
735 790
735 800
735 810
735 820
735 830
735 840

G I 10
735 760
235 060
235 060
235 060
235 060
235 060
235 060
735 850

Kvederček – Zobava - Lešar
Prevoje - Zobava
Prevoje - govorilnica
Prevoje - Andrejka
Prevoje - Gašper
Prevoje – Škarja
Prevoje - Kotnik
Prevoje - Pogačar
Šentvid – Bivši glas

98.

735 850

235 060

99.
100.

735 860
735 870

735 850
735 850

Šentvid - Mercator – Škajnovca (ob M10)
Mercator - Sv. Vid
Šenvid - Vrševnik - Presekar

G I 10
hiša št. 10
hiša št. 41
hiša št.53
hiša št. 74
hiša št. 73
hiša št. 147
hiša št. 61
avtobusno
postajališče
G I 10

0.610
0.136
0.081
0.115
0.100
0.078
0.251
0.161
0.100

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

0.492

MP

kapelica
hiša št. 21

0.208
0.594

MP
MP

Konec na

Dolžina
(v m)

Namen
uporabe

G I 10
735 880
735 890
735 880
hiša št.49
konec
kamnoloma
hiša št.65

1.331
1.026
0.324
0.150
0.154
0.302

MP
MP
MP
MP
MP
MP

0.222

MP

Konec na

Dolžina
(v m)

Namen
uporabe

hiša št. 7
hiša št.31 a
072 040
hiša št. 30
hiša št. 45

0.709
0.268
0.200
0.275
0.200

MP
MP
MP
MP
MP

7. člen
Javne poti (JP) v naselju Lukovica:
Zap.
štev.

Številka
ceste

Začetek na

101.
102.
103.
104.
105.
106.

735 880
735 890
735 900
735 910
735 920
735 930

G I 10
735 880
735 880
735 880
735 880
G I 10

Lukovica – Šentvid (cesta Maklenovec)
Lukovica – Brdo - Selo
Lukovica - Brdo
Center naselja Lukovica
Lukovica - Rovce
Podpeč – Nad pruhom

107.

735 940

735 930

Podpeč – Rovce

Potek ceste

8. člen
Javne poti (JP) v naselju Rafolče so:
Zap.
štev.

Številka
ceste

Začetek na

Potek ceste

108.
109.

735 950
735 960
735 962
735 970
735 980

072 040
735 950
735 960
735 950
735 950

Center naselja Rafolče
Rafolče – na Hrastovčov
Rafolče
Rafolče - Gornji hrib
Rafolče - Lašče

109,1

110.
111.

9. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno
pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne
20. julij 1998.
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10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarjenju s cestami, ulicami, trgi
in drugimi prometnimi površinami ter javnimi potmi v Občini Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, št. 3/88).
11. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
Občina Lukovica
Občinski svet
Številka: 7/37/98
Datum: 15.10.1998

Podpredsednik Občinskega sveta
Občine Lukovica
Andrej Burja, l.r.
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