URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 16.07.2009 ŠT. 6, LETO 2009
CENA 3,13 EUR

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06)
je Občinski svet Občine Lukovica na 20. seji, dne 15.7.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O REŠEVANJU PROSTORSKE PROBLEMATIKE OSNOVNEGA ŠOLSTVA
IN OTROŠKEGA VARSTVA V OBČINI LUKOVICA

1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme informacijo o reševanju prostorske
problematike osnovnega šolstva in otroškega varstva v Občini Lukovica.
2. Občinski svet določa za najoptimalnejšo rešitev prostorske problematike osnovne
šole Janko Kersnik Brdo rekonstrukcijo in nadgradnjo obstoječega objekta
oziroma novogradnjo ob obstoječem objektu šole na Brdu.
Občinski svet opozarja na nujnost zagotovitve proračunskih sredstev za
financiranje aktivnosti v cilju pridobitve:
a) najustreznejše rešitve za pridobitev novih prostorov za potrebe šole na Brdu z
novogradnjo oziroma nadgradnjo;
b) najustreznejše rešitve za sanacijo obstoječega objekta;
c) prvih projektnih rešitev;
d) rešitev, ki bodo omogočile sprostitev prostorov v vrtcu na Prevojah za potrebe
otroškega varstva;
e) investicijskega programa s terminskim planom in variantnimi rešitvami
financiranja (državni in evropski razpisi, kredit, leasing, drugi načini).
3. Občinski svet določa za najoptimalnejšo rešitev prostorske problematike Vrtca
Medo na Prevojah nadgradnjo obstoječega objekta oziroma novogradnjo ob
obstoječem objektu vrtca na Prevojah.
Občinski svet opozarja na nujnost zagotovitve proračunskih sredstev za
financiranje aktivnosti v cilju pridobitve:
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a. najustreznejše rešitve za pridobitev novih prostorov za potrebe Vrtca Medo na
Prevojah z novogradnjo, nadgradnjo oziroma preureditvijo obstoječih
prostorskih možnost;
b. prvih projektnih rešitev;
c. investicijskega programa s terminskim planom in variantnimi rešitvami
financiranja (državni in evropski razpisi, kredit, leasing, drugi načini).
4. Občinski svet poziva župana in občinsko upravo, da pospešita aktivnosti za
oblikovanje predlogov za odločanje Občinskega sveta z zvezi z reševanjem
prostorske problematike na Osnovni šoli Janka Kersnika na Brdu in Vrtcu Medo
na Prevojah.
Občinski svet ugotavlja, da sklepi za reševanje navedene prostorske problematike
terjajo uskladitev in sprejem novega občinskega prostorskega načrta v najkrajšem
možnem času.
5. V Strategiji prostorskega razvoja Občine Lukovica je potrebno zagotoviti zadostne
površine za širitev Osnovne šole Janka Kersnika na Brdu pri Lukovici.
6. Župan bo na vsaki redni seji Občinskega sveta oziroma najmanj vsaka dva
meseca poročati občinskemu svetu o izpolnjevanju ciljev, ki jih je določil občinski
svet pri sklepu 1 in 2.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 4/20/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.7.2009

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, številka 123/06, 101/07 in 57/08),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02,
127/06 in 14/07), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/07), Statuta Občine
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 1/01, 5/06), Poslovnika Občinskega sveta
Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 3/01) in Odloka o proračunu Občine
Lukovica za leto 2009 (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 2/08), je Občinski svet Občine
Lukovica na 20. seji, dne 15.7.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2009
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se predlog Odloka o rebalansu
proračuna Občine Lukovica za leto 2009 sprejme po skrajšanem postopku,
vključno s sprejetimi amandmaji:
•

V posebnem delu proračuna Občine Lukovica za leto 2009 se zneski predlaganega
rebalansa proračuna za leto 2009 spremenijo tako, da se glasijo:
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Proračunska postavka:

EUR

0105 Sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles

25.000

0113 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov

5.346

0107 Pokroviteljstva župana

6.000

0125 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme

10.500

045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

99.000

049001 Regionalni razvojni programi

15.891

066009 Pokopališče Šentvid – širitev

13.400

0707 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

0

082006 Cerkev sv. Luka v sp. Praprečah

6.000

082015 Cerkev sv. Petra v Blagovici

3.500

082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu

7.350

082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici

15.232

081012 Otroško igrišče s trgom v Šentvidu

4.300

091106 Oprema vrtca

10.000

091110 Izgradnja novega vrtca ob obstoječem na Prevojah

44.842

091212 Redno vzdrževanje šol – OŠ JKB

100.000

091222 Vzgojiteljica za prvi razred – OŠ JKB

49.162

091225 Nova šola OŠ JK na Brdu

49.162

066015 Ureditev deponije za RO

6.600

066020 Oprema režijski obrat

10.500

•

V posebnem delu proračuna Občine Lukovica za leto 2009 se znesek
predlaganega rebalansa proračuna za leto 2009 v proračunski postavki 0116
»Splošna proračunska rezervacija« zniža iz 30.000 na znesek 10.000 EUR.

•

Na prihodkovni strani se: 7141 Drugi nedavčni prihodki, prispevki za opremljanje
stavbnega zemljišča se povečajo na 328.293 EUR.
Na odhodkovni strani se: 064006 Pokablitev in javna razsvetljava v KS Blagovica
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – postavka se poveča na 32.900
EUR.
062003 Izdelava izvedbenih prostorskih aktov 4208 Študije o izvedljivosti
projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – postavka
se poveča na 66.370 EUR.
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062007 Strategija prostorskega razvoja in prostorski red občine 4208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
– postavka se zniža na 80.455 EUR.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 5/20/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.7.2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/07) 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 20. redni seji, dne 15. julij 2009 sprejel naslednji
ODLOK
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2009
1. člen
V drugem členu Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2009 (Uradni vestnik Občine
Lukovica, številka 2/08) se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja za leto 2009.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun leta
2009

Skupina / podskupina kontov / konto
I.

v evrih

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

4.849.980

Tekoči prihodki (70 + 71)

3.994.958

70 Davčni prihodki

3.490.744

700 Davki na dohodek in dobiček

2.858.794

703 Davki na premoženje

435.950

704 Domači davki na blago in storitve

196.000

706 Drugi davki
71 Nedavčni prihodki

504.214

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
130

68.046

711 Takse in pristojbine

5

712 Globe in druge denarne kazni

1.800

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

126.070

714 Drugi nedavčni prihodki

308.293

72 Kapitalski prihodki

320.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

49.000

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

271.000
2.300

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.300

731 Prejete donacije iz tujine
74 Transferni prihodki

532.722

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II.

53.000

Skupaj odhodki (40 + 41 + 42 + 43)

4.990.010

40 Tekoči odhodki

1.663.503

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

466.539

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

76.807
1.096.984

403 Plačila domačih obresti

12.000

409 Rezerve

11.173

41 Tekoči transferi

1.562.501

410 Subvencije

6.028

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

932.117

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

146.223

413 Drugi tekoči domači transferi

478.133

42 Investicijski odhodki

1.457.591

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 Investicijski transferi

1.457.591
306.415

431 Investicijski transferi

265.015

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III.

479.722

41.400

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

-140.030
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B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Proračun leta
2009

Skupina / podskupina kontov / konto
IV.

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

2.700

75 Prejeta vračila danih posojil

2.700

750 Prejeta vračila danih posojil

2.700

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

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

C)

RAČUN FINANCIRANJA

2.700

Proračun leta
2009

Skupina / podskupina kontov / konto
VII. Zadolževanje (500)

0

50 Zadolževanje

0

500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)

55.700

55 Odplačila dolga

55.700
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550 Odplačila domačega dolga

55.700

IX.

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

X.

Neto zadolževanje (VII .- VIII.)

-55.700

XI.

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

140.030

-193.030

XII. Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta

193.030

9009 Splošni sklad za drugo

193.030
2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
Številka: 5/20/2009
ŽUPAN OBČINE LUKOVICA

Lukovica, 15.7.2009

Matej KOTNIK,l.r.
SREDSTVA REZERV - 2009
PRIHODKI
kto

naziv

plan 2009

rebalans

3

4

PRIHODKI - Sredstva rezerv:

53.991

53.991

Prenos iz predhodnega leta

53.291

53.291

700

700

ODHODKI - Sredstva rezerv:

0

0

Odhodki za namene, določene v zakonu:

0

0

1

910

2

910001 Dotacija iz proračuna
910002 Prihodki od obresti - vezanega depozita
ODHODKI

9100
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910004 Pomoč po požaru
910005 Pomoč po neurju
910006 Zbiranje podatkov po neurju
910007 Odprava posledic neurja
Prihodki - odhodki

53.991

53.991

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, 5/06 ) je Občinski svet Občine Lukovica na 20. seji, dne
15.7.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE LUKOVICA

1. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Lukovica ob 120 letnici delovanja in za vsestranski prispevek k
civilizacijskemu napredku ter za vse napore pri varovanju človeških življenj in
imetja.
2. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Prevoje ob 120 letnici delovanja in za vsestranski prispevek k
civilizacijskemu napredku ter za vse napore pri varovanju človeških življenj in
imetja.
3. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Mešanemu pevskemu zboru
Šentviški zvon ob 20 letnici aktivnega delovanja in ohranjanja slovenske pesmi in
kulturnega življenja v Občini Lukovica.
4. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Hokejskemu klubu Prevoje ob
40 letnici delovanja in za izjemen prispevek k razvoju športa v Občini Lukovica.
5. Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Mihaelu Andrejki za
dolgoletno prizadevno delo na področju družbenega življenja in dela v Občini
Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 6/20/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.7.2009
___________________________________________________________________________
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Ur. list RS, št. 94/07, 76/08), 46.
člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, Ur. list RS, št. 51/06), 16. člena Statuta Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) in 81. člena Poslovnika občinskega sveta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 3/01) je Občinski svet Občine Lukovica na
20. seji, dne 15.7.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU PRAVILNIKA O POGOJIH PODELJEVANJA PRAVICE DO UPORABE
KOLEKTIVNE BLAGOVNE IN STORITVENE ZNAMKE »ZAKLADI ČRNI GRABEN«
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Pravilnik o pogojih podeljevanja
pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni
graben« sprejme po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Pravilnik o pogojih podeljevanja
pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni
graben« v predloženem besedilu.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 7/20/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.7.2009

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Ur. list RS, št. 94/07, 76/08), 46.
člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, Ur. list RS, št. 51/06) in 16. člena Statuta
Občine Lukovca (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01 in 5/06) je Občinski svet Občina
Lukovica, na svoji 20. redni seji, dne 15.07.2009 sprejel
PRAVILNIK
O POGOJIH PODELJEVANJA PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE
BLAGOVNE IN STORITVENE ZNAMKE
» ZAKLADI ČRNI GRABEN«

I.

SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
Ta pravilnik določa natančen postopek pridobitve dovoljenja za uporabo kolektivne blagovne in
storitvene znamke »Zakladi Črni graben« (v nadaljevanju: znamka).
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2. člen

Likovna podoba znamke je logotip sestavljen iz imena znamke »Zakladi Črni graben«, ki se
nahaja v spodnjem delu logotipa, in znaka.
Opis znaka znamke:
sestavljajo ga trije odtenki zelene barve v obliki dveh gričev na levi in desni strani, v sredi je
dolina. V dolini je podoba drevesa lipe, pod njo pa zlatnik v oranžni barvi. Obroba je ovalna, v
črno-rumeni barvi.

3. člen

Namen označevanja blaga in storitev z znamko je večja prepoznavnost in promocija območja
občine Lukovica, katere pretežni del predstavlja dolina Črnega grabna.

4. člen

Znamka je od dne 05.11.2002 registrirana pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno
lastnino pod številko 200271481.
5. člen

Znamka se uporablja za označevanje blaga in storitev skladno z določbami veljavne nicejske
klasifikacije za naslednje razrede:
Razred 29:
meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, sušeno ter kuhano sadje in
zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilna olja in maščoba.
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Razred 30:
kava, čaj, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh pecivo in
slaščice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; sol, gorčica; kis, omake (začimba),
začimbe; led.
Razred 31:
poljedeljski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi;
žive živali; sveže sadje in zelenjava; semena, naravne rastline in sveže cvetje; živalska krmila,
slad.
Razred 32:
pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi;
sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač.
Razred 33:
alkoholne pijače (razen piva).
Razred 43:
nudenje hrane in pijače, nudenje začasne nastanitve.
6. člen

Nosilec znamke je Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, ki na predlog Odbora
Občinskega sveta za področje gospodarstva (v nadaljevanju: Odbor) odloča o pravici pridobitve
in uporabe znamke, o pravicah in obveznostih uporabnikov znamke ter odloča o ukrepih in
posledicah v primeru kršitev.
7. člen

Naloge Odbora so:
•
•
•
•
•
•

obravnavanje prejetih vlog v skladu z 11. členom tega pravilnika,
obravnavanje in sprejemanje obrazca za vlogo,
obravnavanje in sprejemanje osnutka pogodbe,
obravnavanje in sprejemanje obrazca Letnega poročila o uporabi znamke,
predlaganje članov Komisije za nadzor nad uporabo znamke (v nadaljevanju: KN),
nadzoruje delo skrbnika.
8. člen

S pridobitvijo pravice do uporabe znamke se ta uporablja v naslednjih oblikah:
•
•
•

nalepke in etikete na embalaži blaga (splošna raba),
označevalne table pred nastanitvenimi, gostinskimi in drugimi obrati (storitvena
dejavnost),
natisnjena na promocijskem materialu kot so vrečke, majice, kape, zgibanke…
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Znamko v obliki nalepk pogodbenim strankam zagotavlja Občina Lukovica. Število nalepk, ki jih
dobi pogodbena stranka, kot tudi morebitni promocijski material, je odvisno od števila in vrste
artiklov iz prijavnega obrazca.
Vsak drug način uporabe pa pogodbena stranka financira sama ali iz drugih virov financiranja s
predhodnim soglasjem Občine Lukovica.
Znamko lahko uporabniki uporabljajo tudi pri predstavitvi, promociji oziroma drugi reklami za
svoje blago ali storitve.
II.

PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE ZNAMKE
9. člen

Pravico do pridobitve in uporabe znamke imajo fizične in pravne osebe s sedežem na območju
občine Lukovica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•
•
•

•

da so nosilci dejavnosti vpisani v ustrezni register dejavnosti,
da so storitve in blago, navedeni v 5. členu tega pravilnika, ustrezne kakovosti v skladu z
veljavno zakonodajo s področja kmetijstva, gostinstva in storitev,
da nosilci dejavnosti zagotavljajo varnost, odgovornost, sledljivost, preglednost blaga in
storitev, izvajajo nujne ukrepe za preprečevanje nevarnosti z nadzorom pristojnih služb
za zagotavljanje varnosti potrošnika v skladu z veljavno zakonodajo,
da so uporabniki znamke na trgu blaga in storitev dolžni le-te označevati v skladu s
Pravilnikom o splošnem označevanju predpakiranih živil (Ur. list RS, št. 50/04, 43/05,
64/05 - popravek, 83/05, 115/05, 118/07) in Pravilnikom o splošnem označevanju živil, ki
niso predpakirana (Ur. list RS, št. 28/04, 10/05, 57/05, 115/06).
10. člen

Veljavni obrazec vloge, potrjen s strani Odbora, je objavljen na spletni strani Občine Lukovica
oziroma se dobi v tajništvu Občine.
Vloga vsebuje:
•

•

prijavni obrazec z naslednjimi podatki vlagatelja: ime in priimek oz. naziv, ime in priimek
zakonitega zastopnika, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, vrste blaga
in storitev, za katero želi uporabljati znamko z navedbo razreda in artikla, v primeru
kmetijskih pridelkov in izdelkov tudi navedbo načina kmetovanja (ekološko, integrirano,
konvencionalno), datum, žig in podpis zakonitega zastopnika,
zahtevana dokazila:
- kopija dokazila o vpisu v ustrezen register dejavnosti (za pravne osebe ta ne sme
biti starejši od treh mesecev, za kmetijska gospodarstva pa zadnji izpis iz Registra
kmetijskih gospodarstev),
- kopija veljavnega certifikata v primeru ekološkega ali integriranega načina
kmetovanja oz. ekološkega čebelarjenja,
- parafirani vzorec pogodbe, s katerim vlagatelj potrjuje, da je seznanjen z vsebino
pogodbe in jo v celoti sprejema.
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Roka za oddajo vloge sta 01. marca in 01. septembra tekočega leta.
Prejete vloge obravnava Odbor dvakrat letno, najkasneje v 30-ih dneh od poteka roka za oddajo
vloge.
11. člen

Vlagatelj poda pisno vlogo na naslov Občine Lukovica ali jo osebno odda v njenem tajništvu, na
naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Odbor obravnava prispele vloge in ugotovi izpolnjevanje pogojev za pridobitev pravic za
uporabo znamke iz 9. člena tega pravilnika. O ugotovitvah pisno obvesti direktorja Občinske
uprave, ki vlagatelje o dokončni odločitvi pisno obvesti skladno z določili upravnega postopka.
Sklep ima lahko naslednjo vsebino:
•
•
•
•

pravica do uporabe znamke,
poziv k dopolnitvi vloge,
zavrnitev pravice do uporabe znamke,
zavržba uporabe znamke.
12. člen

Po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi pravice do uporabe znamke Občina Lukovica z
vlagateljem sklene pogodbo v treh izvodih.
S pogodbo so natančno določene medsebojne pravice, obveznosti in dolžnosti obeh
pogodbenih strank.
S pogodbo se uporabniku dodeli šifra uporabnika znamke.

III.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV ZNAMKE
13. člen

Uporabniki imajo naslednje pravice:
•
•
•
•

uporaba znamke,
zagotovitev nalepk znamke v dveh velikostih s strani nosilca znamke,
uporaba znamke skladno z 8. členom tega pravilnika,
morebitna spremembe veljavne pogodbe zaradi razširitve vrste blaga in storitev.
14. člen

Uporabniki znamke se obvezujejo:
•

da bodo spoštovali vse določbe tega pravilnika,
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•
•
•
•
•
•

da nosilec dejavnosti uporablja znamko na vidnem mestu,
da bodo na etiketo poleg znamke vedno napisali tudi dodeljeno šifro uporabnika,
da vodijo evidenco po vrstah in količini blaga in storitev,
da oddajo Letno poročilo o uporabi znamke,
da bodo vsaj enkrat letno z znamko sodelovali pri promocijah, ki jih organizira in/ali na
katerih sodeluje Občina Lukovica,
da dovoljujejo Odboru in KN pravico do postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev in
obveznosti, če se jim zdi potrebno.

Uporabniki znamke ne smejo prenesti pravice do uporabe na drugo osebo, blago ali storitev.
15. člen

Letno poročilo o uporabi znamke na predpisanem obrazcu, skladno z 8. členom tega pravilnika,
je potrebno za preteklo leto oddati do konca februarja tekočega leta.
Veljavni obrazec Letnega poročila, potrjenega s strani Odbora, je objavljen na spletni strani
Občine Lukovica oziroma se ga dobi v tajništvu Občine. Poročilo se pošlje ali odda na naslov
Občine Lukovica.
Obvezna vsebina Letnega poročila je:
•
•
•
•

IV.

število prejetih nalepk,
število porabljenih nalepk glede na označene artikle po posameznih vrstah blaga,
v prvem letu postavitve označevalne table je uporabnik dolžan predložiti fotografijo v dokaz,
v naslednjih letih pa ustrezna dokazila o nastalih spremembah,
poročilo o uporabi znamke na promocijskem materialu.

SKRBNIK IN NALOGE SKRBNIKA ZNAMKE
16. člen

Skrbnika znamke s sklepom pooblasti direktor Občinske uprave in o tem obvesti predsednika
Odbora.
17. člen

Naloge skrbnika so:
•
•
•
•
•
•
•

sprejemanje vlog in ravnanje v skladu z določbami tega pravilnika,
vodenje koordinacije med Občinsko upravo, Odborom, Občinskim svetom, KN in uporabniki
znamke,
skrb za izvajanje predlogov Odbora in KN,
skrb za izvajanje postopkov skladno z določili upravnega postopka,
vodenje baze uporabnikov, kot je navedeno v 18. členu tega pravilnika,
pisanje zapisnikov in pripravljanje poročil,
vodenje zbirke dokumentarnega gradiva (vabila, zapisniki, vloge, sklepi, pogodbe,
prevzemni obrazci za nalepke, Letna poročila, dopisi, kršitve…).
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18. člen

Skrbnik znamke vodi seznam uporabnikov v Bazi uporabnikov znamke v elektronski in v fizični
obliki.
Obvezni podatki tega seznama so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V.

šifra uporabnika,
osnovni podatki o uporabniku iz prijavnega obrazca,
razredi za katere uporablja znamko,
način uporabe znamke glede na vsebino 8. člena tega pravilnika,
datum in število prejetih nalepk,
število porabljenih nalepk iz Letnega poročila,
številka pogodbe in številka morebitnih sprememb pogodbe,
datum začetka in prenehanja veljavnosti pogodbe,
kršitve,
morebitno predčasno prenehanje veljavnosti pogodbe.

NADZOR IN NALOGE KOMISIJE ZA NADZOR NAD UPORABO ZNAMKE
19. člen

Nadzor nad uporabo znamke izvaja Komisija za nadzor nad uporabo znamke (KN), ki jo na
predlog Odbora in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ) imenuje
Občinski svet za dobo mandata Občinskega sveta.
KN sestavlja pet članov:
•
•
•
•
•

1 član iz Odbora pristojnega za gospodarstvo,
1 član iz Občinske uprave (skrbnik znamke),
1 član iz Komisije za kmetijstvo,
1 član iz Odbora pristojnega za razvojne programe in regionalni razvoj
1 član iz KGZS-Zavod Ljubljana, lokalne Kmetijske svetovalne službe.
20. člen

Član Odbora pristojnega za gospodarstvo je predsednik KN.
Predsednik KN mora sklicati vsaj eno redno sejo letno, kjer se pregleda obstoječe stanje in
napiše poročilo.
V primeru ugotovljenih kršitev s strani uporabnikov znamke se skliče izredna seja KN, na katero
je vabljen tudi kršitelj.
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21. člen

Naloge KN:
•
•
•
•

nadzor nad izvajanjem tega pravilnika,
nadzor nad izvajanjem dela skrbnika,
nadzor nad izvajanjem dela Odbora pristojnega za gospodarstvo,
nadzor nad pogodbami in pripadajočimi dokumenti.

KN v primeru suma kršitve uporabe znamke uvede tudi postopek v skladu z določbami tega
pravilnika.

VI.

KRŠITVE NAD UPORABO ZNAMKE
22. člen

Uporabniku, ki neupravičeno uporablja, razpolaga ali neupravičeno prenaša znamko, se lahko
izreče začasni ali trajni odvzem pravice do uporabe znamke.
23. člen

Začasni odvzem pravice do uporabe znamke je predvsem v naslednjih primerih:
•
•
•
•
•

neizpolnjevanje pogojev, na osnovi katere mu je bila dodeljena pravica do uporabe
znamke (11. člen tega pravilnika),
če uporablja znak za izdelke, ki niso bili potrjeni s strani nosilca znamke,
neizpolnjevanje obveznosti 14. in 15. člena tega pravilnika,
če prenese pravico do uporabe znamke na drugo osebo, blago ali storitev,
neupoštevanje sklepov Občinske uprave, Odbora ali KN.

Če uporabnik Odboru v roku treh mesecev predloži dokazila, da blago ali storitev zopet
izpolnjuje pogoje za uporabo znamke, uporabniku na podlagi pisnega predloga KN in Odbora,
direktor Občinske uprave s sklepom ponovno podeli pravico do uporabe znamke.
24. člen

Uporabniku se lahko izreče trajni odvzem pravice do uporabe znamke v naslednjih primerih:
•
•

če uporabnik znamko kljub začasnemu odvzemu uporablja tudi naprej,
če je bil uporabniku za isto blago ali storitev že trikrat izrečen ukrep začasnega
odvzema.
25. člen

Na pisni predlog KN o ugotovitvi kršitev določb 24. člena tega pravilnika, je nosilec znamke
upravičen do takojšne prekinitve pogodbe z uporabnikom.
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Nosilec znamke je upravičen do povračila celotne škode skladno z določili odškodninskega
prava v primeru ugotovljenih kršitev pogodbe ali pravilnika.
26. člen

Po začasnem ali trajnem odvzemu pravice do uporabe znamke mora uporabnik umakniti vse
označbe znamke z izdelkom in prekiniti reklamiranje takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni od
prejema sklepa nosilca znamke.
27. člen

Pravica do uporabe znamke preneha:
•
•
•

VII.

z dnem poteka ali prekinitve pogodbe,
z odvzemom pravice do uporabe,
če se blago, ki mu je bila dodeljena znamka, ne proizvaja oziroma trajno ne trži več.

KAZENSKE DOLOČBE
28. člen

Zloraba znaka znamke se kaznuje z globo, ki jo izreče Medobčinski inšpektorat občin Trzin,
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice. Za zlorabo se šteje uporaba znamke s strani
fizičnih oziroma pravnih oseb, ki jim ni bila dodeljena pravica do uporabe znamke skladno z
določili tega pravilnika.
Višina globe znaša:
• 500 EUR za fizične osebe,
• 1.500 EUR za pravne osebe.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do
uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben«, ki ga je sprejel Odbor
za gospodarstvo, obrt, kmetijstvo in turizem dne 07.10.2002.
30. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan:

Številka: 7/20/09

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.07.2009
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Na podlagi 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski
svet Občine Lukovica na 20. seji, dne 15.7.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O SOFINANCIRANJU LETNIH KART ZA OBČANE OBČINE LUKOVICA V
ARBORETUMU VOLČJI POTOK

1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša s sofinanciranjem letnih kart za obisk
parka Arboretum Volčji Potok v letu 2009 le za tiste občane občine Lukovica, ki
bodo karte dejansko kupili. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 047302
Promocija turizma. Občinska uprava je dolžna občinski svet seznaniti s številom
subvencioniranih vstopnic.
2. Občinski svet Občine Lukovica pooblašča župana g. Mateja Kotnika za podpis
sporazuma med Občino Lukovica in Arboretumom Volčji Potok za cenejši nakup
vstopnic v letu 2010.
3. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 8/20/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.7.2009

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 149.
člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZmetD, 51/06 –
sklep US, 66/06 – odločba US, 112/06 – odločba US in 33/07 – ZPNačrt), Pravilnika o oskrbi s
pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4,
Uradni list RS, št. 3/07, 29/07 – odločba US in 58/07 – odločba US, 17/08 – ZP-1E, 21/08 –
popravek ZP-1E) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št.
1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 20. seji, dne 15.7.2009, sprejel naslednji
SKLEP
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Lukovica v 1. obravnavi in ga posreduje
v 30 – dnevno javno obravnavo.
2. Občinski svet Občine Lukovica predlaga, da se predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v času 30-dnevne javne
obravnave posreduje vsem predstavnikom vaških vodovodov.
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3. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 9/20/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.7.2009

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2, Ur. list RS, št. 94/07), 25. člena Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZmetD, 51/06 – sklep US, 66/06 –
odločba US, 112/06 – odločba US in 33/07 – ZPNačrt), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(ZGJS, Ur. list. RS, št. 32/93, 30/1998-ZZLPPO, 127/06-ZJZP), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1UPB4, Uradni list RS, št. 3/07, 29/07 – odločba US in 58/07 – odločba US, 17/08 – ZP-1E, 21/08 –
popravek ZP-1E), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo (Ur. list RS, št. 47/05, 45/07), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS, št. 98/07), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.
list RS, št. 109/07, 33/08) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01,
5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 20. seji, dne 15.7.2009, sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o čiščenju odpadnih voda v 1. obravnavi
in ga posreduje v 30 – dnevno javno obravnavo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 10/20/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.7.2009

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, ZLS (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB2), 149.
člena Zakona o varstvu okolja, ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08), 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Ur. list. RS, št. 32/93), 3. člena Zakona o prekrških, ZP-1 ( Ur.
list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08, 21/08 - popravek), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 47/05, 45/07), Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS, št.
98/07), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list RS, št. 109/07, 33/08) in
16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski
svet Občine Lukovica na 20. seji, dne 15.7.2009, sprejel naslednji
SKLEP
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Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o odvajanju komunalne in padavinske
odpadne vode v občini Lukovica v 1. obravnavi in ga posreduje v 30 – dnevno javno
obravnavo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 11/20/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.7.2009

Na podlagi 18., 55., 59., 61., 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Ur.l. RS,
št. 33/07), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta (Ur. L. RS, št. 99/07),
Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta območja B1 Blagovica in ureditvenega načrta območja B2 Blagovica (Ur.
Vestnik Občine Lukovica, št. 9/07) in 16. člen Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 20. seji, dne 15.7.2009, sprejel
naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu območja B1 Blagovica in Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu območja B2 Blagovica v 1. obravnavi.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 12/20/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.7.2009

Na podlagi 36. člena Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 ZUE) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je
Občinski svet Občine Lukovica na 20. seji, dne 15.7.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O DELU INVENTURNE KOMISIJE ZA LETO 2008
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se iz seznama drobnega inventarja in
knjig na dan 31.12.2008 odpišejo sredstva v skupni nabavni oziroma odpisani
vrednosti 3.792,56 EUR ter sedanji vrednosti 0,00 EUR.
2. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se iz popisa osnovnih sredstev odpišejo
sredstva v skupni nabavni oziroma odpisani vrednosti 34.260,91 EUR ter sedanji
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vrednosti 0,00 EUR zaradi zastaranja, neuporabnosti in poškodb. Po izločitvi iz
popisa osnovnih sredstev se o teh sredstvih naredi zapisnik o uničenju.
3. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se iz seznama popisa terjatev do
kupcev na dan 31.12.2008 odpišejo terjatve v skupni vrednosti 1.577,24 EUR,
znesek odpisanih terjatev pa bremeni proračunsko postavko 0104 Materialni stroški
občinskega sveta in delovnih teles.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 13/20/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.7.2009
Na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZUreP-1 (Ur.l.RS; št. 110/02, 8/03, 58/03), Zakon o
graditvi objektov - ZGO-1 (Ur.l.RS; št. 110/02, 47/04, 126/07), Zakon o varstvu okolja (ZVO-1,
Ur.l.RS; št. 39/06 – UPB 1, 70/08), Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS; št. 33/07),
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur.l. RS; št. 117/04, 74/05, 80/07),
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS; št. 117/04, 75/05, 95/07) in 16.
člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine
Lukovica na 20. seji, dne 15.7.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA
OBMOČJE ZAZIDALNEGA (LOKACIJSKEGA) NAČRTA L6 LUKOVICA JUG
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč območja L6 Lukovica jug po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč območja L6 Lukovica jug v predlagani vsebini.
3. Občinski svet zadolži občinsko upravo, da preveri pravne in druge možnosti hitre
spremembe zazidalnega načrta za območje L6, s katerimi bi v načrt umestili
objekt za vrtec.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 15/20/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.7.2009

147

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur.l. RS, št. 33/2007) in 16. člena
Statuta občine Lukovica (Ur. vestnik občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine
Lukovica na svoji 20. seji dne 15.7.2009 sprejel
ODLOK
O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
ZA OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
L6 LUKOVICA JUG
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z Zazidalnim načrtom L6 Lukovica jug (v nadaljevanju: območje ZN)
sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je
izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o. Upoštevana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija in smernice
pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je navedena v programu opremljanja.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
- investicije v gradnjo komunalne opreme,
- podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Stroški zaradi novega elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja ter plinovoda niso
všteti v skupne in obračunske stroške.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema ter oprema iz 3. člena tega odloka je prikazana v
grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
5. člen
Stroški načrtovanih investicij in stroški obstoječe komunalne opreme so skupni stroški. Skupni
stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrtovane
investicije.
Skupni stroški investicije obsegajo stroške za pridobitev zemljišč, ki bo javno dobro, stroške za
pripravo zemljišč in stroške za gradnjo nove komunalne opreme na območju ZN.
Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 3.599.066,76 € (brez DDV).
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IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na
obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije.
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije
odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v
načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. V obravnavanem primeru so skupni stroški
enaki obračunskim stroškom.
7. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske
stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunski stroški investicije.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na parcelo objekta in na neto tlorisno površino
objekta.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.

1. OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE
8. člen
Obračunski stroški investicije zajemajo stroške odkupa zemljišča, ki bo javno dobro, stroške
priprave zemljišča ter vse stroške, vezane na izgradnjo vse javne komunalne infrastrukture
(gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena – brez upoštevanih stroškov izgradnje
novega elektroenergetskega, telekomunikacijskega in plinovodnega omrežja).
Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 3.599.066,76 € (brez DDV).

2. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE
9. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero
komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno
infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
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Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka tega člena je:
-

kvadratni meter parcele objekta
Površina
obračunskega
območja
[m2]

Obračunski
stroški
[€]

Cena
opremljanja
na
površino;
Cp [€/m2]

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ

50.227,00

483.025,00

9,62

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ

50.227,00

180.324,57

3,59

III. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

50.227,00 2.935.717,19

58,45

- CESTA ZUNANJA UREDITEV

50.227,00 2.076.053,39

41,33

- KANALIZACIJA ODPADNIH PADAVINSKIH
VODA

50.227,00

187.600,00

3,74

- DRUGA INFRASTRUKTURA (EKO OTOK,
ITD.)

50.227,00

6.000,00

0,12

- VODOVODNO OMREŽJE

50.227,00

370.180,00

7,37

- KANALIZACIJA ODPADNIH KOMUNALNIH
VODA

50.227,00

295.883,80

5,89

50.227,00 3.599.066,76

71,66

SKUPAJ
Vse vrednosti so brez vključenega DDV.
-

neto tlorisno površino objekta
Neto tlorisna
površ.
objektov
območja

Obračunski
stroški
[€]

[m2]

Cena
opremljanja
na
površino;
Ct [€/m2]

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ

56.293,00

483.025,00

8,58

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ

56.293,00

180.324,57

3,20

III. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

56.293,00 2.935.717,19

52,15

- CESTA ZUNAJA UREDITEV

56.293,00 2.076.053,39

36,88

- KANALIZACIJA ODPADNIH PADAVINSKIH
VODA

56.293,00

187.600,00

3,33

- DRUGA INFRASTRUKTURA (EKO OTOK,
ITD.)

56.293,00

6.000,00

0,11

- VODOVODNO OMREŽJE

56.293,00

370.180,00

6,58

- KANALIZACIJA ODPADNIH KOMUNALNIH
VODA

56.293,00

295.883,80

5,26

56.293,00 3.599.066,76

63,93

SKUPAJ
Vse vrednosti so brez vključenega DDV.
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Skupni obračunski stroški investicije:
-

na m2 parcele objekta je 71,66 €
na neto tlorisno površino objekta pa 63,93 €.

3. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
10. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju zavezanec) po programu
opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo
ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja.
2. Izračun komunalnega prispevka
11. člen
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
-

razmerje med merilom parcele objekta in merilom neto tlorisne površine pri izračunu
komunalnega prispevka je 0,50:0,50 (Dp : Dt);
faktor dejavnosti (Kdejavnost) se za posamezne vrste objektov določi glede na dejavnost v
objektu. Določi se povprečni faktor utežen glede na neto tlorisno površino dejavnosti v
objektu. Faktor dejavnosti za večstanovanjske objekte in vse druge objekte je 1,3.

Olajšav za zavezance ni.
Obstoječim objektom, katerim se povečuje neto tlorisna površina, se komunalni prispevek
odmeri po odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za celotno občino Lukovica.

12. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 9. člena in določbe 11. člena tega
odloka.
Komunalni prispevek se izračuna:
KP = (Dp * Cp * Aparcela + Dt * Ct * Atlorisna* Kdejavnost) * i
pri čemer je:
KP
- komunalni prispevek
Aparcela
- površina parcele objekta (m2)
Atlorisna
- neto tlorisna površina objekta (m2)
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i
Cp
Ct
Dp
Dt
Kdejavnost

- letni povprečni indeks podražitev, ki jih objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in
IGM za področje nizkih gradenj
- cena opremljanja glede na površino parcele objekta (€/m2)
- cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe (€/m2)
- delež površine parcele pri izračunu (0,5)
- delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,5)
- faktor dejavnosti se določi za posamezne vrste objektov glede na dejavnost (od 0,7 do
1,3)
3. Pogodba o opremljanju
13. člen

(1) Gradnjo komunalne opreme po tem odloku lahko Občina Lukovica zavezancu odda s
pogodbo o opremljanju.
(2) Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi
vso ali del načrtovane komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča ter to neodplačno
prenese na Občino Lukovica.
Ostale vsebine pogodbe o opremljanju izhajajo iz veljavnega zakona o prostorskem
načrtovanju.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta se pri odmeri komunalnega prispevka
indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela –
ostala nizka gradnja«.
Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan sprejetja tega odloka o programu opremljanja.
15. člen
Občina bo komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju občine odmerila
na podlagi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Lukovica.
16. člen
Program opremljanja s prilogami, je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine
Lukovica.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Zazidalnega načrta L6 Lukovica jug (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 8/08).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestnik Občine Lukovica.
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OBČINA LUKOVICA
Občinski svet
Številka: 15/20/2009
Datum: 15.7.2009

ŽUPAN
Matej Kotnik, l.r.

____________________________________________________________________________
Na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZUreP-1 (Ur.l.RS; št. 110/02, 8/03, 58/03), Zakona o
graditvi objektov - ZGO-1 (Ur.l.RS; št. 110/02, 47/04, 126/07), Zakona o varstvu okolja - ZVO-1
(Ur.l.RS; št. 39/06- UPB 1,70/08), Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS; št. 33/07),
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur.l. RS; št. 117/04, 74/05, 80/07),
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS; št. 117/04, 75/05, 95/07) in
16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01 in 5/06) je Občinski
svet Občine Lukovica na 20. seji, dne 15.7.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJETJU ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE LUKOVICA
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za območje občine Lukovica po skrajšanem
postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za območje občine Lukovica v predlagani vsebini.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 16/20/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.7.2009

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet
Občine Lukovica na 20. redni seji, dne 15.7.2009 sprejel:

153

ODLOK
O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE
OBČINE LUKOVICA
SPLOŠNI DOLOČBI
1.

člen

(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska
območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme,
preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega
prispevka.
Navedene podlage so podrobneje prikazani v Programu komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč za območje občine Lukovica (v nadaljevanju: program opremljanja), katerega je pod
številko projekta 314 izdelalo podjetje Locus d.o.o. in je na vpogled na sedežu Občine.
2.

člen

(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju občine
Lukovica, ki se bodo prvič opremljali bodisi z omrežjem cest, s kanalizacijskim omrežjem, z
vodovodnim omrežjem, z objekti zbiranja komunalnih odpadkov ali z javnimi površinami.
PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3.

člen

(obračunsko območje)
Območja, opremljena s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu
programa opremljanja.
Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Ceste – pregledna
karta obračunskih območij;
Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacija –
pregledna karta obračunskih območij;
Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovod –
pregledna karta obračunskih območij;
Obračunsko območje javnih površin in objektov zbiranja komunalnih odpadkov je
prikazano na karti 6: Javne površine in ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskih
območij;
Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana na kartah, v merilu
1:5.000.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima
možnosti priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja
določena za območje, na katerem objekt leži ali le te ni mogoče uporabljati, se komunalni
prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima
možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom opremljanja zanj
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ni določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost
komunalno opremo.
4.

objekta s

člen

(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ Občine ne odloči drugače, velja:
Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je
opremljen s primarnim cestnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s
sekundarnim cestnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega
dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje. Če
mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega
omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem.
Vsak obstoječi objekt je opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem.
Za vsak predvideni objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se
opremljenost s sekundarnim cestnim omrežjem ugotovi iz obstoječih občinskih evidenc.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s
primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev
za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na javno
kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja
zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen
s sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in vsak
obstoječi objekt je opremljen s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim
omrežjem, če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na obstoječe omrežje.
Če upravljavec posameznega voda zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje
potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, velja, da
je objekt opremljen s primarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na
kanalizacijsko ali vodovodno omrežje velja, da objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali
vodovodnim omrežjem. V tem primeru se komunalni prispevek za tovrstno komunalno opremo
ne odmeri.
Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
Z javnimi površinami so opremljeni vsi objekti znotraj občine Lukovica.
5.

člen

(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na
celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,6 ter Dt = 0,4.

6.

člen

(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi
za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
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- faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) se določi v višini 0,7;
- faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) se določi v višini 1,0;
- faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121), upravne in pisarniške stavbe
(CC-SI: 122) ter stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) se določi v višini
1,15;
- faktor dejavnosti za tri in več stanovanjske stavbe (CC-SI: 1122) in ostale stavbe se določi
v višini 1,3.
7.

člen

(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme.

Preglednica 1: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
Obračunsko območje

Komunalna oprema

Ceste

Kanalizacija
Vodovod
Objekti ravnanja z
odpadki
Javne površine

C1 – Primarno omrežje – celotna
občina
C2 – Sekundarno omrežje –
nižinski del
C3 – Sekundarno omrežje –
hribovje
K1 – Primarno omrežje
K2 – Sekundarno omrežje
V1 – Primarno omrežje
V2 – Sekundarno omrežje
KOM – Ravnanje z odpadki
JP – Javne površine
8.

S
[€]

OS
[€]

18.025.875

14.781.217

13.748.158

11.273.489

10.679.771

3.417.527

2.910.027
3.138.330
3.017.355
3.946.181

2.415.322
2.604.814
2.667.073
3.275.330

124.692

94.766

75.000

64.500

člen

2

(stroški opremljanja m parcele [Cpij] in neto tlorisne površine objekta [Ctij] s posamezno
komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem
preglednice 2, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno
komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. člena tega odloka.

Preglednica 2: Določitev Cpij in Ctij za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju
Komunalna oprema
Ceste

Obračunsko območje
C1 – Primarno omrežje – celotna
občina
156

Cpij
[€/m2]

Ctij
[€/m2]

6,21

15,04

Komunalna oprema

Kanalizacija
Vodovod
Objekti ravnanja z
odpadki
Javne površine

Obračunsko območje

Cpij
[€/m2]

Ctij
[€/m2]

8,46

18,21

C2 – Sekundarno omrežje –
nižinski del
C3 – Sekundarno omrežje –
hribovje
K1 – Primarno omrežje
K2 – Sekundarno omrežje
V1 – Primarno omrežje
V2 – Sekundarno omrežje

5,09

11,02

1,99
3,99
1,45
2,24

5,77
10,04
3,67
5,05

KOM – Ravnanje z odpadki

0,04

0,10

JP – Javne površine

0,03

0,07

Pomen Cpij in Ctij je naslednji:
Cpij - stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju;
Ctij - stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
9.

člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega
indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja", na naslednji način:
Cpij1 = Cpij · I
oziroma
Ctij1 = Ctij · I, kjer je
I - faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10.

člen

(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela · Cpij1· Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1· Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KPij

komunalni prispevek za določeno
posameznem obračunskem območju;

Aparcela

površina parcele objekta;
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vrsto

komunalne

opreme

na

Cpij1

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;

Dp

delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega
odloka;

Kdejavnost

faktor dejavnosti, določen v 6. členu tega odloka;

Ctij1

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine
objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju;

Atlorisna

neto tlorisna površina objekta;

Dt

delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
določen v 5. členu tega odloka.

Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom oziroma
parcela ni določena, se le ta določi kot minimalna gradbena parcela iz veljavnih prostorskih
aktov Občine.
Če podatka o površini parcele iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti, se parcela objekta
določi kot fundus objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka,
se le ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti, se komunalni prispevek odmeri od
površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
11.

člen

(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1)
V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli,
novogradnje – nadomestitev obstoječega objekta, ipd., se za izračun komunalnega prispevka
upošteva le priključna moč objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede
preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto
tlorisno površino objekta oz. faktor dejavnosti. Tako se v primeru novogradnje – nadomestitev
obstoječega objekta neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno
površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost
pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne
obračuna. V primeru ostalih vrst sprememb površin obstoječih objektov pa se podatek o
spremembi NTP vzame iz priloženega projekta.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KPij = Kdejavnost · (Atlorisna, nova - Atlorisna, obstoječa) · Ctij1 · Dt] – novogradnje – nadomestitev
obstoječega objekta
[KPij = Kdejavnost · Atlorisna, sprememba · Ctij1 · Dt] – sprememba površine obstoječega objekta
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(2)
V primeru spremembe vrste objekta za obstoječe objekte, katerim se neto tlorisna
površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, ki je
določen s 6. členom tega odloka ter neto tlorisne površine, kateri se spreminja namembnost.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KPij = (Kdejavnost-novi - Kdejavnost-obstoječi) · Atlorisna, sprememba · Ctij1 · Dt]
(3)
V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako
kot za novogradnjo.
(4)
Komunalni prispevek se na območju, ki je predmet investicije v izgradnjo komunalne
opreme odmeri na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja oziroma po
pogodbi o opremljanju, ki prikaže in obračuna predvidene stroške. Stroški za obstoječo – že
zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka. Tako
velja:
Cpij skupni = Cpij obstoječi + Cpij investicija
oziroma
Ctij skupni = Ctij obstoječi + Ctij investicija, kjer so:
Cpij skupni

Cpij, ki se odmeri na posameznem območju investicije;

Ctij skupni

Ctij, ki se odmeri na posameznem območju investicije;

Cpij obstoječi

Cpij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;

Ctij obstoječi

Ctij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;

Cpij investicija

Cpij, ki je predmet investicije;

Ctij investicija

Ctij, ki je predmet investicije.
12.

člen

(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Σ KPij
Zgornja oznaka pomeni:
KP

celotni izračunani komunalni prispevek,

ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13.

člen

(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo
priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.

159

14.

člen

(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
-

na zahtevo zavezanca;

ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za
izdajo
gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
-

po uradni dolžnosti.
15.

člen

(pogodbena razmerja med investitorjem in Občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od Občine zahtevati sklenitev
pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti
zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor
sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh
strank.

OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16.

člen

(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
Ostale oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka s tem odlokom niso predvidene.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17.

člen

(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo
po do tedaj veljavnih predpisih.
18.

člen

(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta
na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
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19.

člen

(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za območje občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/08).

20.

člen

(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

Številka: 16/20/2009

Občina Lukovica

Datum: 15.7.2009

župan
Matej Kotnik,l.r.

____________________________________________________________________________
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski
svet Občine Lukovica na 20. seji, dne 15.7.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA - »IZGRADNJA KANALIZACIJE
ODPADNIH VODA«
1. Občinski svet Občine Lukovica potrjuje Investicijski
kanalizacije odpadnih voda«.

program »Izgradnja

2. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 17/20/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 15.7.2009
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