URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 16. 07. 2007, ŠT. 7, LETO 2007
CENA 3,16 EUR

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 – UPB),
Zakona o vrtcih (Ur. list RS, 100/05 – UPB), Pravilnika o normativnih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 75/05, 82/05) ter Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) je občinski svet Občine
Lukovica na 7. seji, dne 11. 07. 2007, sprejel

SKLEP
O POVEČANJU CENE PROGRAMAV VVE MEDO

Cene programov v VVE Medo se povečajo s 01. 07. 2007 in znašajo mesečno:
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 3/7/07

a. za I. starostno skupino otrok 417,35 EUR
b. za II. starostno skupino otrok 337,91 EUR
Župan Občine Lukovica
c. mesečni znesek živil v ceni ostane nespremenjen in znaša 36,72
EUR
Matej Kotnik, l.r.

Datum: 11.07.2007

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 123/06), Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
100/05, 21/06 in 14/07), statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občina Lukovica, št. 1/01 in 5/06) in
Poslovnika občinskega sveta (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 3/01) je Občinski svet Občine Lukovica na 7.
seji, dne 11. 07. 2007, sprejel
SKLEP

O SPREJEMU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2007 IN ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2007

1. Sprejme se proračun Občine Lukovica za leto 2007 in Odlok o proračunu Občine Lukovica
za leto 2007 v predlagani obliki, vključno s sprejetim amandmajem.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema kriterije za določitev obsega financiranja redne
dejavnosti krajevnih skupnosti, in sicer 40% po enakih deležih, 40% po številu prebivalcev,
4% po številu mlajših od 15 let, 4% po številu starejših od 65 let ter 12% po površini
krajevnih skupnosti. Kriteriji se uporabljajo že za proračun za leto 2007.
3. Občinski svet Občine Lukovica sprejema predlog obravnave Načrta razvojnih programov do
leta 2011, predlagatelj pa zagotovi upoštevanje programskih prioritet, enakomeren in
skladen razvoj občine ter večja vlaganja v območja, katerim v zadnjih letih ni bilo
zagotovljenih upravičenih proračunskih sredstev. Predlog za prvo obravnavo se predloži v
času, ki bo omogočal sprejem načrta do sprejema proračuna za leto 2008.
4. Občinski svet Občine Lukovica podpira sprejem dvoletnega proračuna in predlaga
pripravljalcu, da ga predloži občinskemu svetu še v l. 2007.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.:4/7/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 11. 07. 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 100/05 – UPB, 21/06 in 14/07) in
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in
14/07) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 1/01) je Občinski
svet Občine Lukovica na 7. seji, dne 11. julija 2007 sprejel naslednji

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2007
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1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Lukovica za leto 2007 ( v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina / podskupina kontov / konto / podkonto
I.

Proračun leta
2007

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

6.514.937

Tekoči prihodki (70 + 71)

5.411.570

70 Davčni prihodki

2.932.174

700 Davki na dohodek in dobiček

2.537.206

703 Davki na premoženje

355.951

704 Domači davki na blago in storitve

39.017

706 Drugi davki
71 Nedavčni prihodki

2.479.396

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

65.349

711 Takse in pristojbine

5.430

712 Denarne kazni

2.504

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

84.303

714 Drugi nedavčni prihodki

2.321.810

72 Kapitalski prihodki

42.475

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

38.475

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 Prejete donacije

4.000
0

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 Transferni prihodki

II.

1.060.892

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

560.141

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

500.751

Skupaj odhodki (40 + 41 + 42 + 43)

8.311.517
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40 Tekoči odhodki

1.603.713

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

398.473

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

1.115.432

403 Plačila domačih obresti

7.762

409 Rezerve

21.000

41 Tekoči transferi

1.559.249

410 Subvencije

22.361

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

772.901

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

164.677

413 Drugi tekoči domači transferi

599.310

42 Investicijski odhodki

4.772.558

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.772.558

43 Investicijski transferi

375.997

431 Investicijski transferi

330.095

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III.

-1.796.580

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov / konto / podkonto
IV.

45.902

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

B)

61.046

Proračun leta
2007

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750 + 751 +
752)

8.346

75 Prejeta vračila danih posojil

8.346

750 Prejeta vračila danih posojil

8.346

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440 + 441 + 442 + 443)

0

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
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VI.

C)

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

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov / konto / podkonto
VII.

8.346

Proračun leta
2007

Zadolževanje (500)

0

50 Zadolževanje

0

500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)

55.709

55 Odplačila dolga

55.709

550 Odplačila domačega dolga

55.709

IX.

Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)

-1.843.943

X.

Neto zadolževanje (VII .- VIII.)

XI.

Neto financiranje (VI. + VII. - VIII. - IX.)

1.796.580

XII.

Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta

1.843.943

9009 Splošni sklad za drugo

1.843.943

-55.709

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke,
te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lukovica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku tega odstavka 43. člena
Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
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1. prihodki požarne takse po 59 členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, številka 71/93
in 87/01), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu
2. prihodki ožjih delov lokalne skupnosti
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

5. prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
Sredstva, ki so namenjena investicijskim odhodkom in investicijskim transferom ni možno prerazporejati na
proračunske postavke, namenjene tekočim odhodkom ali tekočim transferjem.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena pa se lahko investicijski odhodki in investicijski transferi
prerazporedijo na konte za porabo sredstev namenjene v okviru iste proračunske postavke.
Posamezna proračunsko postavko se lahko poveča oziroma zmanjša največ za 10 %.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju poroča v mesecu juliju in konec leta z
zaključnim računom občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom
prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega v letu 2008 30 % navedenih pravic porabe in v ostalih prihodnjih
letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih ta
blago in storitve in za tekoče transferje, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega odstavka in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se
spremeni več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v
tekoče leto, se uvrstijo načrti razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
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7. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2007 ne oblikuje.
Na predlog svetovalke župana za finance in gospodarstvo odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za druge namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 16.600 eurov župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
8. člen
Če so izpolnjeni pogodi iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do
višine 400 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov in izdatkov nad
prejemki v računu in finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za
proračun leta 2007 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Statutom Občine Lukovica.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Lukovica, v letu 2007 je 0 eurov.
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se v letu 2007 ne zadolžujejo niti ne izdajajo poroštva
drugim fizičnim in pravnim osebam.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Lukovica v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica, uporablja pa se od 1.
januarja 2007 dalje.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

ŽUPAN OBČINE LUKOVICA

Številka: 4/7/07
Lukovica, dne: 11.07.2007

Matej KOTNIK, l.r.
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Na podlagi Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12l/91, 45l/94 Odl. US: U-l-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-l34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJPZ), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
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list RS, št. 16/07) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski
svet Občine Lukovica na 7. seji, dne 11. 07. 2007, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKOV O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKOV O USTANOVITVI VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV: OŠ ROJE, GLASBENA ŠOLA DOMŽALE
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se navedena Odloka sprejmeta po
skrajšanem postopku.
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje v predloženem besedilu.
3. Sprejem se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 5/7/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 11.07.2007

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996,
18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07- UPB5) ter na podlagi 16. člena Statuta
Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01 – UPB) je Občinski svet Občine Lukovica na
svoji 7. seji dne11. 07. 2007 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE ROJE
1. člen
16. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Roje (Uradni vestnik
Občine Lukovica št. 4/98, 7/00) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in
predstavniki staršev.
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Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in drugi predpisi, Pogodba o razdružitvi
premoženja bivše občine Domžale in pogodba o razdružitvi skupnega premoženja Občin Domžale in
Trzin ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda pa odloča o sprejemu razvojno finančnega načrta s konsenzom vseh ustanoviteljic.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
-

trije predstavniki ustanovitelja
trije predstavniki delavcev zavoda
trije predstavniki staršev

Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti, tako da občinski svet Občine Domžale imenuje 2 (dva)
predstavnika, 1 (enega) predstavnika pa imenujejo preostale občine ustanoviteljice po vsakokratnem
medsebojnem dogovoru.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice, uporabljati pa se
začne s 1.9.2007.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

ŽUPAN OBČINE LUKOVICA

Številka: 5/7/07
Datum: 11. 07. 2007

Matej KOTNIK, l.r.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996,
18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07- UPB5) ter na podlagi 16. člena Statuta
Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 7.
seji dne 11. 07. 2007 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENE ŠOLE DOMŽALE
1. člen
16. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 4/99, 7/00) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in
predstavniki staršev.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok in drugi predpisi, Pogodba o razdružitvi
premoženja bivše občine Domžale in pogodba o razdružitvi skupnega premoženja Občin Domžale in
Trzin ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
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-

trije predstavniki ustanovitelja
trije predstavniki delavcev zavoda
trije predstavniki staršev

Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti, tako da občinski svet Občine Domžale imenuje 2 (dva)
predstavnika, 1 (enega) predstavnik pa imenujejo preostale občine ustanoviteljice po vsakokratnem
medsebojnem dogovoru.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – varovancev v
zavodu.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice, uporabljati pa se
začne s 1.9.2007.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

ŽUPAN OBČINE LUKOVICA

Številka: 5/7/07
Datum: 11. 07. 2007

Matej KOTNIK, l.r.

Na podlagi Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur. list SRS, št. 5/80, 42/86, in Ur. list
RS, št. 8/90, 66/93), Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Ur.
list SRS, št. 11/80 in Ur. list RS, št. 58/92) ter 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občina
Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na 7. seji, dne 11. 07. 2007, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O UVEDBI ULIČNEGA SISTEMA V NASELJU
ŠENTVIDU PRI LUKOVICI – SKRAJŠANI POSTOPEK

Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o spremembah odloka o uvedbi uličnega sistema v
naselju Šentvid pri Lukovici v predloženem besedilu.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.:6/7/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 11. 07. 2007
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Na podlagi 6. in 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur. list SRS, št. 5/80,
42/86 in Ur. list RS, št. 8/90, 66/93), 16. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju
naselij, ulic in stavb (Ur. list SRS, št. 11/80 in Ur. list RS, št. 58/92) ter 16. člena Statuta Občine Lukovica
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na 7. seji dne 11.07.2007 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O UVEDBI ULIČNEGA SISTEMA V NASELJU
ŠENTVID PRI LUKOVICI
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Šentvid pri Lukovici (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 5/06).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da 5. točka na novo glasi:"Devova ulica – novopredvidena dostopna pot v
vzhodnem delu območja LN PŠ4 Šentvid pri Lukovici od ceste JP 735 860 Mercator-sv. Vid do zaključka po
LN", 10. točka pa na novo glasi: "Kvedrova ulica – občinska cesta JP 735 670 Šentvid-Imovica-Prevalje od
hišne številke 20 do regionalne ceste RII 447 Medlog-Žalec-Šempeter-Ločica-Trojane-Želodnik-Trzin."
Spremeni se tudi 8. točka 2. člena odloka, ki na novo glasi:"Knezova ulica – nekategorizirana dostopna pot
od križišča občinske ceste JP 735 850 Šentvid-Mercator-Škajnovca in občinske ceste JP 735 860 Mercatorsv. Vid do hišne številke 108.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA

ŽUPAN

Občinski svet
Številka: 6/7/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 11.07.2007
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Ur. list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občina Lukovica,
št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na 7. seji, dne 11. 07. 2007, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU LETNEGAPROGRAMA ŠPORTA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2007
Občinski svet Občine Lukovica sprejme Letni program športa Občine Lukovica za leto 2007.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 7/7/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 11. 07. 2007

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Ur. list RS št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 7. seji dne 11. 07. 2007 sprejel naslednji
LETNI PROGRAM
ŠPORTA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2007
Vsebina letnega programa po proračunskih postavkah
V proračunu za leto 2007 so sredstva za šport razporejena po naslednjih vsebinah oziroma ekonomskih
namenih:
1. sofinanciranje programov športa in rekreacije v društvih
2. sredstva za Zavod za šport in rekreacijo Domžale
3. sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov
4. sredstva za športno igrišče Šentvid
5. sredstva za športno igrišče Trojane
6. sredstva za športno igrišče Blagovica
7. sredstva za športno igrišče Krašnja
8. sredstva za športno igrišče Rafolče
Opis vsebin ter obseg financiranja posameznih programov
1. Sofinanciranje programov športa in rekreacije v društvih
Po vsebini so to programi, ki se izvajajo v društvih, in sicer:

I. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
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1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok s programi:
- zlati sonček,
- ciciban planinec (planinska šola) in taborništvo
- drugi 60 urni programi)
V te programe so vključeni otroci do 6. leta starosti.
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok s programi:
- zlati sonček
- program Krpan
- drugi 80-urni programi
V te programe so vključeni otroci od 6. do 15. leta starosti.
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V program se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti,
da lahko postanejo vrhunski športniki in so njihovi dosežki primerljivi z rezultati vrstnikov v mednarodnem
merilu.
3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
Interesna športna vzgoja mladine (80-urni programi)
Financira se dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v programe športa.
Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
II. KAKOVOSTNI ŠPORT
III. ŠPORTNA REKREACIJA ODRASLIH
Za vsebine iz te točke se v letu 2007 namenijo sredstva v znesku 16.692,00 EUR. V ta sredstva so
vključena tudi sredstva za razvojne in strokovne naloge v športu, za izobraževanje in usposabljanje
strokovnih kadrov v društvih in za delovanje društev.

Razdelitev sredstev po vsebinah nacionalnega programa športa:
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Vsebine športnih programov

Sredstva

1. Programi športnih društev

14.190,00 EUR

Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Interesna športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija
2. Razvojno strokovne naloge v društvu

2.502,00 EUR

Materialni stroški društev
Prireditve društev
SKUPAJ

16.692,00 EUR

2. Sredstva namenjena Zavodu za šport in rekreacijo Domžale
Zavod za šport in rekreacijo Domžale kot javno službo koordinira programe, ki se izvajajo v vrtcih in šolah
UE Domžale. V okviru programov, ki jih koordinira in vodi Zavod, se sofinancirajo naslednji programi:
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Program Zlati sonček se izvaja v vrtcu Medo. V program je vključenih okoli 30 otrok.
Program v celoti financira Ministrstvo za šolstvo in šport.
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
V OŠ Janka Kersnika Brdo se izvajajo naslednji programi:
- program »Zlati sonček« od 1. do 3. razreda devetletke. Program v celoti financira Ministrstvo
za šolstvo in šport.
- interesna športna vzgoja - drugi 80-urni programi, ki jih izvaja OŠ Janka Kersnika v 5
športnih panogah
- organizacija šolskih športnih tekmovanj na nivoju »OŠ Domžalske regije« in
»Področnem nivoju«; sofinancirajo se stroški izvedbe tekmovanj in priznanj ter
prevozi in prehrana
- koordinacija izvajanja programov interesne športne vzgoje.
Za vsebine iz te točke se v letu 2007 namenijo sredstva v višini 7.602,65 EUR. Sredstva se izvajalcu teh
programov nakazujejo na podlagi pogodbe in izstavljenih zahtevkov ter poročil s strani izvajalca Zavoda za
šport in rekreacijo Domžale.
Razdelitev teh sredstev po vsebinah nacionalnega programa:
Programske vsebine

Sredstva (v EUR)

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

MŠŠ

- program »Zlati sonček«

MŠŠ

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

6.443,65

- program »Zlati sonček«
- interesna športna vzgoja – strokovni kadri

4.411,35
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- športna tekmovanja – osnovni nivo

549,50

- športna tekmovanja – nad osnovnim nivojem

1.113,00

- priznanja v šolskem športu

369,80

3. Koordinacija in vodenje programov

950,35

SKUPAJ

7.394,00

3. Sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov v občini Lukovica. Za ta namen je
v proračunu namenjenih 10.400.00 EUR
4. . Sredstva za športno igrišče Šentvid
Sredstva, planirana v višini 2.086,00 EUR, so namenjena za ureditev vhodnih vrat, ograje in okolice ter
prižigališča javne razsvetljave.
5. Sredstva za športno igrišče Trojane
Sredstva, planirana v višini 41.000,00 EUR, so namenjena za ureditev igrišča.
6. Sredstva za športno igrišče Blagovica
Sredstva, planirana v višini 25.455.00 EUR, so namenjena za gradnjo in prestavitev igrišča v Blagovici
(plačilo zapadlih obveznosti).
7. Sredstva za športno igrišče v Krašnji
Sredstva, planirana v višini 4.173,00 EUR, so namenjena za namestitev zaščitne ograje.
8. Sredstva za športno igrišče v Rafolčah
Sredstva, planirana v višini 5.000,00 EUR so namenjena za ureditev in opremo igrišča v Rafolčah.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica

Štev.: 7/07/2007

Matej Kotnik, l. r.

Datum: 11. 07. 2007

Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi RS (Ur. list RS, št. 24/05 – UPB), 143 člena Ustave RS (Ur. list RS, št.
33/91) ter 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine
Lukovica na 7. seji, dne 11. 07. 2007, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU MNENJA O PREDLOGU OBMOČIJ POKRAJIN V SLOVENIJI Z IMENI IN SEDEŽI
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1. Občinski svet Občine Lukovica predlaga Vladi Republike Slovenije, da z imenovanjem
pokrajin v Republiki Sloveniji počaka, dokler ne bodo znane pristojnosti pokrajin.
2. Občinski svet Občine Lukovica predlaga Vladi Republike Slovenije, da se mesto Ljubljana
oblikuje kot samostojna pokrajina.
3. Občinski svet Občine Lukovica poziva Vlado Republike Slovenije, da pri pripravi predloga
zakona o ustanovitvi pokrajin upošteva predlog, da se območje severno in vzhodno od
Ljubljane oblikuje kot samostojna » Osrednjeslovenska« pokrajina, v katero se vključijo
občine Kamnik, Dol pri Ljubljani, Domžale, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče,
Šmartno pri Litiji, Vodice, Trzin in Zagorje ob Savi.
4. Občinski svet Občine Lukovica predlaga, da je sedež »Osrednjeslovenske« pokrajine v
Lukovici.
5. Občinski svet Občine Lukovica pooblašča župana, da nadaljuje z aktivnostmi v smeri
skupnega dogovarjanja s predstavniki vseh zainteresiranih občin za oblikovanja samostojne
»Osrednjeslovenske« pokrajine, vključno s pobudo, da vsi župani teh občin podpišejo
skupni poziv Vladi Republike Slovenije za oblikovanje pokrajine, kot izhaja iz vsebine sklepa
št.2.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 8/7/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 11.07.2007

Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih Občine Lukovica in o priznanjih župana Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 4/04) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na 7. seji, dne 11. 07. 2007, sprejel
SKLEP
O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE LUKOVICA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
1. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Krašnja za 80 letnico delovanja in izjemen prispevek k razvoju gasilske dejavnosti v Občini
Lukovica.
2. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Zdenki Pengal za dolgoletno
prizadevno delo na področju vzgoje in izobraževanja in izjemen prispevek k razvoju šolstva
in ugledu občine na vzgojno izobraževalnem področju.
3. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Marjanu Kvedru za dolgoletno
prizadevno delo na področju družbenega življenja in dela v Občini Lukovica.
4. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Alojziji Žavbi za dolgoletno prizadevno
delo na področju humanitarnih dejavnosti in društvenega dela.
5. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Stanetu Dolinšku za ustvarjalnost na
kulturnem, predvsem igralskem področju, ki je izrednega pomena tudi za Občino Lukovica.
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OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 9/7/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 11.07.2007

Na podlagi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 8/03, 1/04) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je
Občinski svet Občine Lukovica na 7. seji, dne 11. 07. 2007, sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU NOVEGA ČLANA UREDNIŠKEGA ODBORA JAVNEGA GLASILA OBČINE LUKOVICA
1. Članici uredniškega odbora javnega glasila Občine Lukovica ga. Ireni Vodušek preneha
mandat zaradi odstopa.
2. Občinski svet za novega člana uredniškega odbora javnega glasila Občine Lukovica
imenuje g. Leona Andrejko, stan. Vrhovlje 3, Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 10/7/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 11.07.2007

Na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. list RS, št. 54/07 – UPB 4) in
Odloka o postopkih in načinu povračil sovlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 01/04) je Občinski svet Občine Lukovica na 7. seji, dne 11. 07. 2007, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE GLEDE VRAČANJA VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE V OBČINI LUKOVICA
Občinski svet sprejema informacijo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in
nalaga županu in občinski upravi, da pripravijo celotno gradivo za odločanje na svetu, v skladu z 9.
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členom Odloka o postopkih in načinu povračil sovlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v
Občini Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 12/7/07

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 11.07.2007

Na podlagi 97., 98. in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 7.
člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01 ) župan Občine Lukovica sprejme
SKLEP
O UGOTOVITVI STANJA POSTOPKOV PRIPRAVE OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV
1. člen
Občina Lukovica je skladno z določili Zakona o urejanja prostora (ZUreP-1) pričela s postopki priprave
občinskih prostorskih aktov ter sprememb in dopolnitev veljavnih občinskih prostorskih aktov za posamezne
prostorske ureditve, ki so v različnih fazah.
S tem sklepom določa župan Občine Lukovica način priprave in dokončanja začetih postopkov za sprejem
občinskih prostorskih aktov po določilih ZUreP-1 in ZPNačrt.
2. člen
(1) Ugotovi se, da so postopki za sprejem občinskih prostorskih aktov, začeti po določilih ZUreP-1 s
programi priprave, javna razgrnitev po določbah ZUreP-1 pa še ni bila izvedena, naslednji:
-

-

-

Prostorski red občine Lukovica, program priprave z dne 17.11.2005, objavljen v Uradnem vestniku
Občine Lukovica, št. 8/05;
Spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta za območje L8 Lukovica, program
priprave z dne 30.08.2006, objavljen v Uradnem vestniku Občine Lukovica, št. 9/06; št. spisa
1625/06;
Občinski lokacijski načrt za območje L7 Lukovica zahod, program priprave z dne 18.09.2006,
objavljen v Uradnem vestniku Občine Lukovica, št. 9/06; št. spisa 1733/06;
Spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta območja L6 Lukovica jug, program
priprave z dne 06.11.2006, objavljen v Uradnem vestniku Občine Lukovica, št. 12/06; št. spisa
2054/06 ter dopolnitev programa priprave z dne 28.05.2007, objavljena v Uradnem vestniku Občine
Lukovica, št. 5/07; št. spisa 86/07;
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta območja PŠ 04 Šentvid pri Lukovici, program
priprave z dne 23.02.2007, objavljen v Uradnem vestniku Občine Lukovica, št. 1/07; št. spisa
306/07 ter spremembe in dopolnitve programa priprave z dne 30.03.2007, objavljene v Uradnem
vestniku Občine Lukovica, št. 2/07; št. spisa 535/07;
Spremembe in dopolnitve ureditvenega (lokacijskega) načrta območja L1 Lukovica center, program
priprave z dne 23.02.2007, objavljen v Uradnem vestniku Občine Lukovica, št. 1/07; št. spisa
307/07.

(2) Skladno z določili drugega odstavka 98. člena ZPNačrt se postopek za sprejem prostorskega reda
občine nadaljuje in konča po določbah ZPNačrt kot občinski prostorski načrt in po določilih sprejetega
programa priprave.
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(3) Skladno z določili tretjega odstavka 98. člena ZPNačrt se postopki za sprejem občinskih lokacijskih
načrtov oziroma njihovih sprememb in dopolnitev nadaljujejo in končajo po določilih, ki veljajo za
občinski podrobni prostorski načrt in po določilih sprejetih programov priprav za posamezne prostorske
akte.
3. člen
(1) Ugotovi se, da so postopki za sprejem občinskih prostorskih aktov, začeti po določilih ZUreP-1 s
programi priprave, javna razgrnitev po določbah ZUreP-1 pa je bila začeta ali pa izvedena pred dnem
uveljavitve ZPNačrt (28.04.2007), naslednji:
-

Strategija prostorskega razvoja občine Lukovica, program priprave z dne 08.07.2005, objavljen v
Uradnem vestniku Občine Lukovica, št. 5/05; št. spisa 1277/05;
Spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta PŠ7 Šentvid pri Lukovici, program
priprave z dne 14.03.2006, objavljen v Uradnem vestniku Občine Lukovica, št. 1/06; št. spisa
496/a.

(2) Skladno z določili četrtega odstavka 98. člena ZPNačrt se postopki za sprejem zgoraj navedenih
občinskih prostorskih aktov dokončajo po določbah ZUreP-1 in sprejetih programov priprav za
posamezne prostorske akte. Pri tem se Strategija prostorskega razvoja občine šteje za občinski
strateški prostorski načrt, spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta pa za občinski
podrobni prostorski načrt.
4. člen
V vseh sprejetih programih priprave se smiselno spremenijo določbe, ki se sklicujejo na določila ZUreP-1 in
se smiselno nadomestijo z določili o vodenju postopka in vsebini po določbah ZPNačrt.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati naslednji dan po objavi.

Štev.: 1219/07

Župan

Datum.: 16.07.2007

Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 7. in 30. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je župan
Občine Lukovica dne 16. 07. 2007 sprejel
PRAVILNIK
O UPORABI IN NAJEMU ŠOTORA
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se ureja način, pogoje in postopek oddaje šotora 15 m x 40 m / 3 m stranske višine, z
okni (8 kom) in vetrnimi letvami za ojačitev strešnih cerad ter orodjem za montažo (v nadaljevanju: šotor) v
najem ter najemna razmerja, način in merila za določanje višine najemnine šotora, ki je v lasti Občine
Lukovica (v nadaljevanju: najemodajalec).
2. člen
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Šotor se oddaja v najem na podlagi zaprosila fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: najemnik),
neposredno z najemno pogodbo.
II.

ODDAJA ŠOTORA V NAJEM

3. člen
Postopek oddaje šotora v najem vodi delavec občinske uprave najemodajalca, ki opravi vsa
administrativno-tehnična opravila, hkrati pa vodi tudi evidenco oddaje šotora v najem kot tudi register vseh
sklenjenih najemnih pogodb, ki so predmet tega pravilnika.
III.

POSTOPEK IN POGOJI ZA ODDAJO ŠOTORA V NAJEM

4. člen
Šotor se oddaja v najem neposredno s sklenitvijo pisne najemne pogodbe (v nadaljevanju: najemna
pogodba), na podlagi pisnega zaprosila.
IV.

NAJEMNO RAZMERJE

5. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne pogodbe, ki se sklene najkasneje v tridesetih dneh
po prejetem zaprosilu za najem šotora s strani najemnika.

6. člen
Najemna pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
-

naziv in sedež najemodajalca ter najemnika;
davčno številko (najemnik predloži potrdilo o vpisu zavezanosti za DDV);
predmet najema;
dejavnost, ki se bo v predmetu najema opravljala;
določilo o kraju in času trajanja najemnega razmerja;
določilo o višini dnevne najemnine, stroških vzdrževanja predmeta najema in drugih stroških, ki
bremenijo najemnika ter plačilne pogoje;
določila o uporabi, obveznostih, vzdrževanju in vrnitvi predmeta najema;
določila o montaži in demontaži predmeta najema (ime, priimek in GSM odgovorne osebe
najemodajalca, najemnika in monterja);
rok za vrnitev predmeta najema;
pogodba mora obvezno vsebovati tudi naslednje določilo:
»Šotor ni statično izračunan za snežne razmere, zato ga je najemnik dolžan v času snežnih
padavin čistiti in ogrevati najmanj do temperature 10 Cº.
Statični izračun velja za sunke vetra do 108 km/h. V primeru močnega vetra nujno zapreti
vse stranice.
Najemnik mora obvezno zaradi varnosti najetega šotora le-tega dodatno zavarovati pri
zavarovalnici zaradi uporabe pirotehničnih in/ali drugih sredstev ter zagotoviti varovanje elementov
objekta od prvega dne pričetka del – montaže in do zaključka del - demontaže.«

-

odpovedni rok ter odpovedni razlogi;
določbe o načinu obračunavanja nujno vloženih sredstev v primeru predčasne prekinitve pogodbe;
kraj in datum sklenitve pogodbe in podpise obeh pogodbenih strank.

7. člen
Najemnik ne sme oddati šotora v podnajem drugi fizični ali pravni osebi brez soglasja najemodajalca. Če
najemodajalec poda soglasje za podnajem, z najemnikom in podnajemnikom sklene dodatek k najemni
pogodbi.
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Najemno razmerje preneha:
-

8. člen

s sporazumno odpovedjo najemnega razmerja;
zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil;
z odpovedjo najemne pogodbe;
s potekom časa, za katerega je bila sklenjena najemna pogodba.

9. člen
Najemodajalec lahko odpove najemno pogodbo in zahteva vračilo šotora ob vsakem času, ne glede na
pogodbena določila o trajanju najemnega razmerja in odpovednem roku, v naslednjih primerih:
-

V.

če najemnik med trajanjem najemnega razmerja brez soglasja najemodajalca na kakršenkoli način
spremeni predmet najema;
če najemnik brez soglasja najemodajalca odda predmet najema v podnajem drugi fizični ali pravni
osebi;
če najemnik v dogovorjenem roku ne poravna stroška rezervacije najema;
v primeru nujnosti uporabe šotora zaradi višje sile (zaščita in reševanje za primer elementarnih
nesreč).

POSTAVITEV, VZDRŽEVANJE IN UPORABA ŠOTORA
10. člen

Vzdrževanje in uporaba šotora:
Najemnik je dolžan šotor vzdrževati v zapisniško prevzetem stanju, upoštevajoč normalno obrabo v skladu
s standardi vzdrževanja. V primeru nujnega popravila je najemnik dolžan to takoj sporočiti najemodajalcu.
Najemnik je dolžan odpraviti vso nastalo škodo na predmetu najema, ki jo je povzročil z opravljanjem
dejavnosti, za svoj račun.
Najemnik bo šotor uporabljal kot dober gospodar. Stroške tekočega vzdrževanja plača najemnik. Po
prenehanju najema je najemnik dolžan šotor vrniti v stanju, v kakršnem ga je prevzel. Pred podrtjem šotora
mora najemnik zagotoviti odgovorni osebi najemodajalca pregled stanja šotora. Odgovorna oseba s strani
najemodajalca je g. Tomaž Cerar. Šotor mora biti zložen po točno določenem zaporedju na tovorno
prikolico, o čemer najemnika poduči monter. Ob predaji šotora se napiše primopredajni zapisnik.
Najemodajalec bo šotor vzdrževal tako, da bo opravil vsa investicijsko-vzdrževalna dela in s tem preprečil
poslabšanje stanja šotora.
VI.

NAČIN IN MERILA ZA DOLOČANJE NAJEMNINE ŠOTORA

11. člen
Dnevna najemnina za dan izvedene prireditve za šotor, ki ne vključuje dneva montaže oz. demontaže
šotora, znaša 200 € brez davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost znaša trenutno 20 %,
tako, da dnevna najemnina, brez stroškov montaže/demontaže, znaša 240 €.
Dnevna najemnina se usklajuje enkrat letno v skladu z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji.
Višina dnevne najemnine je enaka ne glede na velikost šotora, ki ga postavi najemnik.
12. člen
Društva in ostale neprofitne organizacije, ki so registrirane na območju Občine Lukovica, šotor najamejo
brezplačno, za lastne potrebe.
Društva in ostale neprofitne organizacije, ki so registrirane na območju občin Podjetne regije (občine:
Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš, Moravče in Trzin) oziroma na območju občin Razvojnega
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partnerstva središča Slovenije (občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Moravče, Radeče, Šmartno pri Litiji
in Zagorje ob Savi), šotor najamejo za 75 % dnevne najemnine, za lastne potrebe.
Vse ostale fizične ali pravne osebe, ne glede na sedež registracije, šotor najamejo po celotni dnevni
najemnini.
13. člen
Po sklenitvi pogodbe med najemodajalcem in najemnikom je najemnik takoj oziroma najkasneje v treh
dneh po sklenitvi pogodbe dolžan plačati 50 % predplačilo dnevnega najema šotora, na podlagi katerega
najemnik potrdi svojo rezervacijo termina za najem šotora, preostanek plačila pa je dolžan plačati
najkasneje v osmih dneh izstavitvi računa. Po opravljeni izposoji se najemniku izstavi celotni račun.
V kolikor se najemnik odloči šotor najeti za daljše časovno obdobje od trideset dni, se najemniku za vsak
mesec posebej izstavi račun.
V kolikor najemnik obveznosti iz naslova predplačila za najem šotora ne poravna v treh dneh po sklenitvi
pogodbe, lahko najemodajalec odstopi od pogodbe in razveljavi rezervirani termin najema.
VII.

KONČNE DOLOČBE

Ta pravilnik stopi v veljavno z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

Številka:106/2007

župan Občine Lukovica:

Datum:16. 07. 2007

Matej Kotnik, l.r.
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