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URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 26. 4. 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- UPB in 110/11 – ZDIU12) 95. člena Statuta Občine Loška dolina
(Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 - UPB1) je občinski svet Občine Loška dolina na 17. redni seji, dne 25. 4. 2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2012,
realiziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Realizacija 2012 (v EUR)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.100.451
		 TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.325.106
			 70 DAVČNI PRIHODKI
2.837.819
				 700 Davki na dohodek in dobiček
2.484.871
				 703 Davki na premoženje
265.282
				 704 Domači davki na blago in storitve
87.666
				 706 Drugi davki
			 71 NEDAVČNI PRIHODKI
487.287
				 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
332.323
				 711 Takse in pristojbine
1.960
				 712 Globe in druge denarne kazni
9.390
				 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
35.966
				 714 Drugi nedavčni prihodki
107.649
			 74 KAPITALSKI PRIHODKI
5.103
				 740 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 5.103
			 74 TRANSFERNI PRIHODKI
770.242
				 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
468.934
				 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU
301.307
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
			 40 TEKOČI ODHODKI
				 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
				 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
				 402 Izdatki za blago in storitve
				 403 Plačila domačih obresti
			 41 TEKOČI TRANSFERI
				 410 Subvencije
				 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
				 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
				 413 Drugi tekoči domači transferi

3.903.306
1.212.341
190.089
30.875
988.514
2.563
1.261.795
105.910
610.698
154.305
390.881

			 42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.383.653
		 		 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.383.653
			 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
45.517
				 431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. upor. 19.000
				 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
26.517
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPTIALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

1.826

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
			 50 ZADOLŽEVANJE
				 500 Domače zadolževanje

-

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
			 55 ODPLAČILA DOLGA
				 550 Odplačila domačega dolga

96.579
96.579
96.579

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

102.393

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-96.579

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

-197.145

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA
(31.12.2011)
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2012
(IX.+XII.)

604.190
706.583

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2012 sestavljata splošni
in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in
realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov
in drugih izdatkov proračuna Občine Loška dolina za leto 2012. Sestavni del
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah
tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

197.145
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2012 se objavi v Uradnem
glasilu Občine Loška dolina. Priloge, navedene v 2. členu, se objavijo na spletni
strani Občine Loška dolina.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
				
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
(750+751+752)
			 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
				 752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

1.826
1.826
1.826
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Stari trg pri Ložu, 26. 4. 2013

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10 ), 6., 12. in 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa
(Ur. list RS, št. 109/10 in 57/12), 17. člena Zakona o prekrških (Ur. list RS, št. 29/11 in 21/13) ter 20. člena Statuta Občine Loška dolina
(Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 - UPB) je občinski svet Občine Loška dolina na 17. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

ODLOK

o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Loška dolina

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna ureditev)
S tem odlokom se določajo pogoji in način odvoza, hrambe in prodaje oziroma
uničenja zapuščenega vozila ter postopki ravnanja z neprevzetimi zapuščenimi
vozili.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
• zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali
na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali na drugi
javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni
registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se
mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov
in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z
odpadki,
• lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno
evidentirana kot zadnji lastnik vozila,
• lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom
predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila,
• pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je
občinski redar ali inšpektor,
• imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi
veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu
in je taka pogodba izkazana,
• cesta je površina, omejena z mejo cestnega sveta, ki jo lahko uporabljajo vsi
ali pa le določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in
drugimi predpisi,
• javna cesta je cesta, ki jo država ali občina v skladu z merili za kategorizacijo
javnih cest razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak
prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi
predpisi,
• nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je vsaka
prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji,
kot jih v skladu z Zakonom o cestah in predpisom, ki ureja pravila cestnega
prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec,
• izvajalec je gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik, ki v skladu
s pogoji, ki jih določata zakon oziroma ta odlok, izvaja opravila odvoza,
hrambe in morebitnega uničenja zapuščenih vozil.

(2) Poznejša poškodba ali uničenje takega obvestila ne vpliva na to, da lastnik
vozila ne bi bil o postopku odvoza obveščen.
(3) Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz 1. odstavka tega člena,
pooblaščena uradna oseba odredi njegovo odstranitev pristojnemu izvajalcu
odvozov.
5. člen
(Obveznosti izvajalca odvozov)
(1) Izvajalec mora na podlagi odredbe pooblaščene uradne osebe odstraniti
zapuščeno vozilo v roku treh dni od dneva izdaje odredbe za odvoz. Pri izvrševanju
odstranjevanja vozila mora biti na kraju samem prisotna pooblaščena uradna
oseba.
(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja
tega odloka, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo.
6. člen
(1) Kadar se zapuščeno vozilo nahaja na površini v zasebni lasti, se lahko odredi
odvoz takega vozila le na pisni predlog lastnika zemljišča.
(2) Če zapuščeno vozilo ogroža druge udeležence v prometu, predstavlja
neposredno nevarnost za okolico ali okolje, povzroča škodo v naravnem oziroma
življenjskem okolju in premoženju in če predstavlja nevarnost za življenje in
zdravje ljudi in živali, odredi pooblaščena oseba takojšnji odvoz takega vozila.
(3) Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja
tržne vrednosti oziroma takšno vozilo predstavlja odpadek in je lastnik neznan,
se po preteku roka iz prvega odstavka 4. člena izvajalcu odvoza z odredbo odredi
takojšnjo odstranitev vozila in predajo v uničenje pristojnemu zbirnemu centru
za reciklažo izrabljenih motornih vozil.
Šteje se, da vozilo predstavlja odpadek, kadar je močno poškodovano, je brez
posameznih vitalnih delov in je njegova vrednost manjša od stroškov, povezanih
z odstranitvijo, hrambo in javno dražbo.
Stroške odstranitve in uničenja krije lastnik vozila oziroma Občina Loška dolina,
kadar lastnika ni mogoče ugotoviti.
(4) Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene izvršitve.

3. člen
(pristojnosti)
Redar ali inšpektor ravna z zapuščenimi vozili skladno z določili Zakona o pravilih
cestnega prometa in tem odlokom.

II. POGOJI IN NAČIN ODVOZA VOZIL
4. člen
(1) Če občinski redar ali občinski inšpektor najde zapuščeno vozilo, na kraju
samem sestavi zapisnik o stanju vozila, vozilo fotografira ter na vozilo namesti
pisno odredbo, s katero se naloži odstranitev vozila najkasneje v treh dneh od
dneva izdaje odredbe, sicer bo odrejena odstranitev vozila skladno z določili
tega odloka.

7. člen
(odredba)
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek, mora vsako vozilo, ki se ga
namerava odpeljati, pred pričetkom odvoza fotografirati in v Odredbo za odvoz
napisati kratek opis stanja vozila. Odredbo za odvoz z opisom stanja vozila
pooblaščena uradna oseba da v podpis izvajalcu in mu izroči en izvod. Ko
izvajalec odvoza podpiše in prejme Odredbo za odvoz vozila z opisom stanja
vozila, se smatra, da je vozilo prevzel.
(2) Odredba za odstranitev zapuščenega vozila mora vsebovati:
- datum, čas in kraj prekrška,
- registrsko oznako vozila (če jo vozilo ima),
- znamko, tip in barvo vozila,
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- stanje vozila,
- podatke o lastniku (če je znan),
- številko in datum izdaje odredbe,
- morebitne identifikacijske oznake vozila (številka šasije, številka motorja itd.),
- opis splošnega stanja vozila ter navedba morebitnih poškodb na zunanjosti
vozila.

Stari trg pri Ložu, 26. 4. 2013

(3) O predaji vozila in podatkih o lastniku vozila mora izvajalec obvestiti
pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek, v roku treh dni od dneva predaje
vozila lastniku.

(3) Pooblaščena uradna oseba o odvozu zapuščenega vozila obvesti policijo.

(4) V primeru, da izvajalec ugotovi, da je lastnik zapuščenega vozila tujec, ki
bi se z odhodom lahko izognil plačilu globe za prekršek, mora o tem še pred
predajo zapuščenega vozila lastniku obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki
vodi postopek.

8. člen
(odvoz vozila)
(1) Odvoz vozil izvaja pooblaščeni izvajalec, ki ga s sklepom, s katerim se določi
tudi višino stroškov za odvoz in hrambo odstranjenega vozila, določi župan.

11. člen
(prodaja oziroma uničenje zapuščenih vozil)
(1) Če se po preteku 90-dnevnega roka po objavi razglasa lastnik vozila ne javi,
lastninsko pravico nad tem vozilom pridobi Občina Loška dolina.

(2) Če lastnik vozila odstrani vozilo, potem ko je pooblaščena oseba že pozvala
pooblaščenega izvajalca, da ga odstrani, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na
izvajalčevo vozilo oziroma je to vozilo pripeljalo na manj kot 15 metrov od vozila,
za katerega je bil odrejen odvoz, mora lastnik plačati dotlej nastale stroške.

(2) Po preteku 90-dnevnega roka se vozilo večje vrednosti proda na javni dražbi,
ki jo organizira upravljavec skladišča. Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o
tem poda pisno mnenje.

(3) Če lastnik vozilo odstrani, potem ko se je že pričelo odstranjevanje – nalagati
na izvajalčevo vozilo, vendar še ni naloženo, mora lastnik plačati polovico cene,
določene za odvoz.
(4) Ko je vozilo naloženo na vozilo za odvoz, se šteje, da je odvoz izvršen, zato
mora lastnik vozila plačati polno ceno odvoza.
(5) Ko je izvajalčevo vozilo z naloženim vozilom speljalo, odpelje naloženo vozilo
v hrambo.

III. HRAMBA IN VRNITEV VOZIL
9. člen
(hramba vozil)
(1) Hrambo in vrnitev vozil opravlja pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran in izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje take dejavnosti.

(3) Iz izkupička od prodanega vozila upravljavec pokrije stroške odstranitve
vozila, varovanja vozila, stroške sodnega cenilca in javne dražbe. Preostanek
od izkupička pripada lastniku vozila. Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo,
katerega lastnik ni znan, se izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh
stroškov nakaže na transakcijski račun Občine Loška dolina.
(4) Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše
ali neznatne vrednosti, se vozilo uniči. Da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti,
se šteje takrat, kadar so stroški odstranitve, varovanja vozila, sodnega cenilca in
javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
Stroške odstranitve, hrambe in uničenja zapuščenega vozila krije lastnik
zapuščenega vozila oziroma v primeru, da je lastnik neznan, Občina Loška
dolina.

IV. NADZOR IN KAZENSKE SANKCIJE

(2) Izvajalec opravlja dejavnost prevzema, hrambe, varovanja, vračanja in
prodaje vozil na za to določenem in urejenem prostoru.

12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajata pristojno občinsko
redarstvo in inšpekcija.

(3) Izvajalec zagotavlja hrambo in varovanje vozil pred poškodbami, tatvinami
ter škodno zavarovanje za čas hrambe.

(2) Z globo 120,00 EUR se kaznuje lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne
odstrani v skladu s 1. odstavkom 4. člena.

(4) Izvajalec vodi evidenčno knjigo o prevzemu in hrambi zapuščenih vozil, ki
mora obsegati podatke iz drugega odstavka 6. člena, dnevu, času in lokaciji
odvoza, stroških povezanih z odvozom, podatkih morebitne prodaje vozila ter
dohodku od prodaje vozila.

(3) Z globo 1.460,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, z globo 420,00
EUR pa odgovorna oseba izvajalca, če ne odstrani vozila v roku iz 1. odstavka
5. člena.

(5) Vozilo se hrani na varovanem prostoru, dokler lastnik ne prevzame vozila,
vendar največ 90 dni.

V. KONČNE DOLOČBE

(6) Kadar lastnika vozila ni mogoče ugotoviti, upravljavec skladišča vozil preko
javnega obveščanja, oglasne deske Občine Loška dolina ali na drug način
objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem pozove neznanega lastnika, da
prevzame vozilo v roku 90 dni, ter ga opozori, da bo po preteku 90-dnevnega
roka vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno. Razglas mora biti objavljen
vsaj 15 dni.

13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška
dolina.

10. člen
(prevzem vozil)
(1) Vozilo se vrne lastniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila,
s katerim dokazuje lastništvo in po predložitvi potrdila o plačilu stroškov
odstranitve in hrambe vozila.
(2) Pri prevzemu vozila se v evidenčno knjigo vpiše datum in uro prevzema ter
kdo je vozilo prevzel.

Številka: 354-6/2013-1
Datum: 25. 4. 2013

OBČINA LOŠKA DOLINA
Župan Janez Komidar
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Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) in
Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 – uradno prečiščeno besedilo)
je občinski svet Občine Loška dolina na svoji 17. redni seji, dne 25. 4. 2013 sprejel

SKLEP

o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Loška dolina

1. člen
Občinski svet Občine Loška dolina sprejme SKLEP o potrditvi Elaborata o
oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode v občini Loška dolina
2. člen
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Loška
dolina (brez DDV):
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda - priklop
na javno kanalizacijsko omrežje ........................................... 0,2207 EUR/m3
Čiščenje odpadnih in padavinskih voda - priklop
na javno kanalizacijsko omrežje ........................................... 0,8037 EUR/m3
Omrežnina (odvajanje) DN < 20 . ....................................... 7,7819 EUR/mes
Omrežnina (odvajanje) 20 < DN < 40 . ............................. 23,3457 EUR/mes
Omrežnina (odvajanje) 40 < DN < 50 . ............................. 77,8191 EUR/mes
Omrežnina (odvajanje) 50 < DN < 65 . ........................... 116,7287 EUR/mes
Omrežnina (odvajanje) 65 < DN < 80 . ........................... 233,4574 EUR/mes
Omrežnina (odvajanje) 80 < DN < 100 ........................... 389,0957 EUR/mes
Omrežnina (odvajanje) 100 < DN < 150 ......................... 778,1913 EUR/mes
Omrežnina (odvajanje) 150 < DN . .............................. 1.556,3827 EUR/mes
Omrežnina (čiščenje) DN < 20 ........................................... 2,5450 EUR/mes

Omrežnina (čiščenje) 20 < DN < 40 ................................... 7,6351 EUR/mes
Omrežnina (čiščenje) 40 < DN < 50 ................................. 25,4503 EUR/mes
Omrežnina (čiščenje) 50 < DN < 65 ................................. 38,1754 EUR/mes
Omrežnina (čiščenje) 65 < DN < 80 ................................. 76,3508 EUR/mes
Omrežnina (čiščenje) 80 < DN < 100 ............................. 127,2514 EUR/mes
Omrežnina (čiščenje) 100 < DN < 150 .......................... 254,5028 EUR/mes
Omrežnina (čiščenje) 150 < DN .................................... 509,0055 EUR/mes
Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic . ............................... 0,2820 EUR/m3
Prevzem in ravnanje z blatom iz MKČN . ................................ 0,8472 EUR/m3
Cene za navedene obvezne občinske javne gospodarske službe, ki jih izvaja JP
Komunala Cerknica d. o. o., bo uporabnikom zaračunaval izvajalec.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška
dolina, uporablja pa se od 1. 5. 2013 naprej.

Številka: 426-12/2007-2
Datum: 25. 4. 2013
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