URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 16. 05. 2003, ŠT. 3 LETO IX
CENA 1540,00 SIT

Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 60/99), Pravilnika o
organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Ur. list RS, št. 52/00, 111/00 in
44/01), Navodila o minimalni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja
regionalnega razvojnega programa (Ur. list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01), Uredbe o vrednosti meril za
določitev območij s posebnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo te merila (Ur. list RS, št. 59/00) in
16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine
Lukovica na svoji 5. redni seji, dne 15.5.2003, sprejel naslednji

SKLEP
O SPREJEMU REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA
OBDOBJE 2002-2006

Občinski svet občine Lukovica sprejema Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002 –
2006 za območje Občine Lukovica v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 3/5/03

župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.5.2003
____________________________________________________________________________________

Na podlagi 8. in 14. člena Zakona o komunalnih dejavnostih (Ur. list SRS, št. 8/82, 32/89, 42/89, Ur. list
RS, št. 8/91, 32/93, 44/97)), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93,
30/98), 16. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/00),
17. člena Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v občini Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 2/00) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je
Občinski svet Občine Lukovica na svoji 5. redni seji, dne 15.5.2003, sprejel naslednji

SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O POVRAČILIH ZA PRIKLOP NA VODOVODNO IN KANALIZACIJSKO
OMREŽJE

Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica

Štev.: 4/5/03

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.5.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi 8. in 14. člena Zakona o komunalnih dejavnostih (Ur. list SRS, št. 8/82, 32/89, 42/89, Ur. list
RS, št. 8/91, 32/93, 44/97)), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93,
30/98), 16. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/00),
17. člena Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v občini Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 2/00) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je
Občinski svet Občine Lukovica na svoji 5. redni seji, dne 15.5.2003, sprejel naslednji

ODLOK
O POVRAČILIH ZA PRIKLOP NA VODOVODNO IN KANALIZACIJSKO OMREŽJE
1. člen
Odlok določa merila in kriterije za določitev višine povračila, ki ga plača investitor oziroma uporabnik za
priključitev objekta na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: povračila).
2. člen
Povračila veljajo za priključitve objektov na obstoječe in novozgrajeno omrežje v lasti občine in
upravljanju občine ali izvajalca javne službe.

Na območju, kjer je že zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, se morajo nanj obvezno priključiti vsi
stanovanjski, gospodarski in negospodarski objekti. V primeru, da se posamezen stanovanjski,
gospodarski in negospodarski objekt ne priključi na javno kanalizacijo, čeprav ima to možnost, prav tako
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redno plačuje kanalščino kot stanovanjski, gospodarski in negospodarski objekti, ki so že priključeni na
kanalizacijsko omrežje.
3. člen
Povračila so dolžni plačati investitorji oziroma uporabniki, ne glede na namembnost objekta, za priključek
svojih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Če investitorji oziroma uporabniki povečujejo
kapaciteto priključka, plačajo le razliko povračila med novo in staro kapaciteto priključka.
4. člen
Povračila obračunava izvajalec javne službe pred priklopom objekta na omrežje. Izvajalec javne službe
redno, najkasneje do 15. v mesecu, odvaja sredstva, pridobljena na ta način, v proračun občine.
Povračila so prihodek občine in so namenjena za gradnjo in razširitev vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja.
5. člen
Povračilo za priključek na vodovodno omrežje znaša:
Zap. št.

Vodomer v colah (DN)

Nazivni pretok
skozi vodomer v
m3/h

Razmerje pretokov

Vrednost
priključnine v SIT

1.

¾ (DN 20)

2,5

1,00

49.390,00

2.

1 (DN 25)

6,0

1,71

84.456,00

3.

6/4 (DN 40)

10,0

2,86

141.253,00

4.

2 (DN 50)

15,0

4,29

248.989,00

5.

3 (DN 80)

40,0

11.43

664.139,00

6.

4 (DN 100)

60,0

17,14

995.971,00

7.

6 in več (DN 150 in več)

150,0

42,86

2.490.376,00

6. člen
Povračilo za priključek na kanalizacijsko omrežje znaša:
Zap. št.

Priključek v cm

Presek cevi v cm2

Razmerje presekov

Vrednost povračila v
SIT

1.

15

176,62

1,00

174.315,00

2.

20

314,00

1,77

308.537,00

3.

25

490,62

2,77

482.852,00

4.

30 ali več

706,50

4,00

697.259,00
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7. člen
Povračila za priklop fekalne vode obračunava izvajalec javne službe na podlagi projekta izvedbe
priključka.
8. člen
Za priključitev na vodovodno omrežje iz 5., 6. in 7. točke 5. člena izvajalec javne službe in investitor oz.
uporabnik skleneta pred izvedbo priključka pogodbo o priključitvi in plačilu povračila. Pred sklenitvijo
pogodbe mora izvajalec javne službe pridobiti predhodno soglasje pristojnega organa občinske uprave.
Izvajalec javne službe pošlje en izvod sklenjene pogodbe pristojnemu organu občinske uprave.
9. člen
Občani, ki se priključujejo na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ki so ga sami financirali ali
sofinancirali, plačajo le razliko med valoriziranim deležem, ki so ga plačali pri izgradnji omrežja in višino
povračila iz 5. in 6. člena tega odloka.
10. člen
Višino povračil iz 5. in 6. člena tega odloka uskladi občinski svet praviloma enkrat letno na predlog
izvajalca javne službe ali občinske uprave.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ občinske uprave.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o določitvi višine povračila za priklop na vodovodno
in kanalizacijsko omrežje (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/01).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica

Štev.: 4/5/03

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.5.2003
____________________________________________________________________________________
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Na podlagi 66. in 210. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02), 16.člena Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) in 81. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 3/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 5. redni seji, dne 15.5.2003, sprejel
naslednji

SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 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

1.

Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 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 sprejme po skrajšanem postopku.

2.

Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah 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 v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica

Štev.: 5/5/03

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.5.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi 66. in 210. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02), 16.člena Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) in 81. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 3/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 5. redni seji, dne 15.5.2003, sprejel
v skrajšanem postopku naslednji

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 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

1.člen

Spremeni se 1.člen 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 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 5/96, 1/98 in 3/98) tako, da se
znesek 138.000,00 SIT nadomesti z zneskom 81.700,00 SIT.
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2.člen
Spremeni se 1.alinea 2.člena odloka, tako, da se znesek 6.900,00 SIT/m2 nadomesti z zneskom 5.086,00
SIT/m2, v 2.alinei istega člena pa se znesek 12.420,00 SIT/m2 nadomesti z zneskom 6.860,00 SIT/m2.
3.člen

Spremeni se 1.alinea 3.člena, tako, da se briše 1. alinea, naselje Lukovica pa se uvrsti v naslednjo alineo,
ki glasi: »za 1. območje 1 % (ostala naselja, kjer so sprejeti Prostorski izvedbeni akti: zazidalni načrt,
ureditveni načrt, prostorsko ureditveni pogoji za ureditvena območja naselij: Lukovica, Prevoje, Šentvid,
Krašnja, Blagovica, Trojane.«

4.člen

Spremeni se točka c 6.člena, tako, da se izbriše K = 1,40 za 1. območje za naselje Lukovica.

5.člen

Spremeni se točka d 6.člena, tako, da se korekcijski faktor za poslovne objekte (neproizvodne) 1,50
nadomesti s faktorjem 1,20 in po novem glasi: »K = 1,20 za poslovne objekte (neproizvodni).«

6.člen

Spremeni se 2.odstavek 9.člena tako, da se dolžina 200 m nadomesti z dolžino 60 m, dolžina 200-400 m
pa z dolžino 61-100 m.

7.člen

Odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica

Štev.: 5/5/03

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.5.2003
____________________________________________________________________________________
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka72/93, 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, 95/99, 70/00, 100/00,
28/01, 87/01in 51/02), 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) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski
svet Občine Lukovica na svoji 5. redni seji, dne 15.5.2003, sprejel naslednji

SKLEP
O SPREJEMU PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2003 IN PREDLOGA
ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2003
-1. obravnava

Sprejme se predlog proračuna Občine Lukovica za leto 2003 in predlog Odloka o proračunu
Občine Lukovica za leto 2003 v prvi obravnavi ter se posreduje v štirinajstdnevno obravnavo.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica

Štev.: 6/5/03

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.5.2003
____________________________________________________________________________________

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka72/93, 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, 95/99, 70/00, 100/00,
28/01, 87/01 in 51/02) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02) in 16.člena statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet
Občine Lukovica na svoji 5. redni seji, dne 15.5.2003, sprejel naslednji

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2003
-v 1. obravnavi

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Lukovica za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo
višina, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine
1.1. Sestava in višina proračuna
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2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna
sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. S
proračunskimi postavkami pa je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe. Splošni
del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov

I.

Leto 2003

Skupaj prihodki (70 + 71 + 72 + 73+ 74)

658.360.197

Tekoči prihodki (70 + 71)

397.170.436

70 Davčni prihodki

334.602.189

700 Davki na dohodek in dobiček

226.228.000

703 Davki na premoženje

22.881.000

704 Domači davki na blago in storitve

85.493.189

71 Nedavčni prihodki

62.568.247

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine

3.725.000

712 Denarne kazni

103.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

4.170.000

714 Drugi nedavčni prihodki

24.000.000

72 Kapitalski prihodki

2.710.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

2.510.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 Prejete donacije

200.000
25.000.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

25.000.000

74 Transferni prihodki

233.479.761

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

II.

30.570.247

233.479.761

Skupaj odhodki (40 + 41 + 42 + 43)

783.948.567

40 Tekoči odhodki

247.937.800

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

93.000.000

402 Izdatki za blago in storitve

149.937.800

409 Rezerve

5.000.000

41 Tekoči transferi

280.765.274

410 Subvencije

4.390.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

29

157.277.797

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

22.789.200

413 Drugi tekoči domači transferi

96.308.277

42 Investicijski odhodki

209.086.055

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

209.086.055

43 Investicijski transferi

46.159.438

430 Investicijski transferi

III.

46.159.438

Proračunski presežek (I. - II.)
Proračunski primanjkljaj (II. - I.)

-125.588.370

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

42.135.198

75 Prejeta vračila danih posojil

42.135.198

750 Prejeta vračila danih posojil

3.800.000

751 Prodaja kapitalskih deležev

38.335.198

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

42.135.198

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

Zadolževanje

0

50 Zadolževanje

0

500 Domače zadolževanje

VIII. Odplačila dolga

0

55 Odplačila dolga

IX.

Sprememba stanja sredstev na računih (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)
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-83.453.172

X.

Neto zadolževanje (VII .- VIII.)

0

Prenos sredstev na računu iz leta 2002

XI.

83.453.172

Neto financiranje (VI. + X. - IX.)

125.588.370

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih
proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in
izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
1.2. Izvrševanje proračuna
1.2.1 Prejemki proračuna in načrtovanje likvidnosti proračuna
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi kvot, ki jih določi župan, upoštevajoč letni finančni načrt, prevzete
obveznosti ter likvidnostne možnosti proračuna, kar se uredi v navodilih o izvrševanju proračuna.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih
prejemkov.
1.2.2 Prerazporejanje proračunskih sredstev
4. člen
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan dvakrat
letno odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja porabe v
skladu s funkcionalno klasifikacijo v posebnem delu proračuna. Sredstva, ki so namenjena investicijskim
odhodkom in investicijskim transferom ni možno prerazporejati na proračunske postavke, namenjene
tekočim odhodkom ali tekočim transferjem.
Posamezno proračunsko postavko se prerazporedi največ do 10 %.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in
njegovi realizaciji. Med izvrševanjem proračuna Občine Lukovica se lahko odpre nov konto oziroma
poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte
proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
1.2.3 Začasno zadržanje izvrševanja proračuna
5. člen
Na predlog Oddelka za proračun in finance župan v skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje
proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali
spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna. Sredstva proračuna
se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še
omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov. Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih
investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani
države.
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1.2.4. Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun

6. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del
proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali
za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske
rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika. O uporabi sredstev splošne proračunske
rezervacije na predlog oddelka za proračun in finance odloča župan, o čemer polletno poroča
občinskemu svetu.
7. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki
v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg
izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna. Kot namenski prejemki se štejejo
poleg prejemkov, opredeljenih z zakonom tudi: prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,
odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda, taksa za odpadke, požarna taksa, prihodki ožjih
delov lokalne skupnosti (prispevki občanov). Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti
do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v
preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se poveča obseg sredstev v finančnem
načrtu uporabnika in proračunu.
1.2.5 Proračunska rezerva
8. člen
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 4.000.000 SIT odloča župan,
na predlog svetovalke župana za finance in gospodarstvo. Župan o uporabi sredstev proračunske rezerve
polletno poroča občinskemu svetu. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj
navedeni znesek, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
1.2.6 Prevzemanje obveznosti v breme proračuna
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki proračuna) proračunskih sredstev morajo
organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke,
za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo
praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in
likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih
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dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev
javnih služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transfere v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s
pogodbo. Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe,
odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov
proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s
pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.
10. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že
odprta postavka v proračunu tekočega leta. Neposredni uporabnik lahko v letu 2003 za odhodke za
investicije in investicijske transfere sklene pogodbo iz prejšnjega odstavka in s tem predobremeni
proračun do 50 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2003.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2003 za odhodke za blago in storitve ali za tekoče transfere sklene
pogodbe iz prvega odstavka in s tem predobremeni proračun do 40 % obsega pravic porabe,
zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2003. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
11. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil,
ki so najmanj 30 in največ 90 dni od dneva prejema računa. Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij
in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah, mora
uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila. Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo
uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila. Plačilni rok začne teči z dnem, ko neposredni in
posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi
določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen
v tem odloku.
12. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga,
oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
1.3 Upravljanje s premoženjem
13. člen
O odtujitvi nepremičnega premoženja odloča občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega
premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja odloča župan.
14. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga do višine 100.000 SIT, če so stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
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15. člen
Svetovalka župana za finance in gospodarstvo Občine Lukovica po pooblastilu župana:
-

odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,

-

usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe
zaradi zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,

-

predlaga županu v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov kratkoročno zadolžitev, največ
do 5 % sprejetega proračuna,

1.3.1 Poročanje
16. člen
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim
organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2003, ki je usklajen s
proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji
programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske
klasifikacije javno-finančnih tokov. Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih
zahteva župan, oddelek za proračun in finance ali nadzorni odbor. Pravne osebe, v katerih ima občina
najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni
pred objavo sklica seje skupščine, predložiti oddelku za proračun in finance, gradivo za sejo skupščine in
vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo
skupščine ne vsebuje.
1.3.2 Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika
17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe.
Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz
proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika
sredstev.
1.4 Krajevne skupnosti
18. člen
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vrednostjo 500.000 SIT, veljajo le ob poprejšnjem
soglasju sveta krajevne skupnosti in župana.
Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odredbodajalec se pooblašča, da lahko odobri
prerazporeditev sredstev med posameznimi konti glede na ekonomski namen v okviru finančnega načrta
krajevne skupnosti. Sredstva, ki so namenjena investicijam, ni možno prerazporejati na proračunske
postavke redne dejavnosti.
1.5 Zadolževanje
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19. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina
Lukovica v letu 2003 ne zadolži.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Lukovica, je 0 tolarjev v letu 2003. Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se v letu 2003
ne zadolžujejo niti ne izdajajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam.

2. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Župan Občine Lukovica izda navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2003 v 30 dneh po uveljavitvi tega
odloka.
21. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Lukovica v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok.

22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica, uporablja pa se od 1.
januarja 2003.

Številka:
Lukovica, dne
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica

Štev.: 6/5/03

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.5.2003
____________________________________________________________________________________
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Na podlagi Zakona o vrtcih ( Ur. list RS, št. 12/96, 44/00), 5. člena Pravilnika o kriterijih in načinu
sprejema predšolskih otrok v VVE Medo in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 5. redni seji, dne 15.5.2003, sprejel
naslednji

SKLEP
O PREDLOGU KANDIDATA – PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V KOMISIJI ZA SPREJEM OTROK
V VVE MEDO

Občinski svet Občine Lukovica kot predstavnika ustanovitelja v komisiji za sprejem otrok v VVE Medo
predlaga gdč. Mojco Lavrič, Spodnji Petelinjek 5, Blagovica, zaposleno v občinski upravi na področju
družbenih in društvenih dejavnosti.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica

Štev.: 7/5/03

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.5.2003
____________________________________________________________________________________

Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 60/99), Pravilnika o
organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Ur. list RS, št. 52/00, 111/00 in
44/01), Pravilnika o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (Ur.
list RS, št. 52/00), Navodila o minimalni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in
vrednotenja regionalnega razvojnega programa (Ur. list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01), Uredbe o
vrednosti meril za določitev območij s posebnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo te merila (Ur.
list RS, št. 59/00) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski
svet Občine Lukovica na svoji 5. redni seji, dne 15.5.2003, sprejel naslednji

SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O AKTIVNOSTIH IZVAJANJA SKUPNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA ZA OBMOČJE OBČIN DOMŽALE, KAMNIK, KOMENDA, LUKOVICA, MORAVČE,
MENGEŠ, TRZIN IN VODICE (PODJETNA REGIJA)

Občinski svet Občine Lukovica sprejme informacijo o aktivnostih izvajanja Skupnega razvojnega
programa občin Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica, Moravče, Mengeš, Trzin in Vodice.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica

Štev.: 9/5/03

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.5.2003
____________________________________________________________________________________
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Na podlagi 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet
Občine Lukovica na 5. redni seji, dne 15.5.2003, sprejel naslednji

SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O ODPRODAJI MLADINSKEGA DOMA NA KRKU

Občinski svet Občine Lukovica sprejema informacijo o odprodaji mladinskega doma na Krku.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica

Štev.: 10/5/03

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.5.2003
____________________________________________________________________________________
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