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Il. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTEV PRODAJALN 

2. člen 
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 

7. in 2 1. uro. 
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob ne

deljah. praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne prodajalne. 

3. člen 
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne vloži pri 

Občini Gornji Grad. Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na pred
pisanem obrazcu petnaj st dni pred: 

- začetkom poslovanja prodajalne, 
- spremembo urnika obratovalnega časa prodajalne, 
- začetkom novega koledarskega leta. 
Vlogi se priloži : 
- fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgo

vine na drobno v obravnavani prodajalni, 
- dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere delodajalec 

plačuje davke in prispevke ter neto kvadraturo prodajalne. v kateri 
uvaja dežurno prodajo. 
Občinska uprava občine Gornji Grad ima pravico do trgovca zah

tevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, 
koliko r je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril. 

4. člen 
Kot merila za določanje dežurstev prodajaln se upoštevajo nas-

lednje značilnost i območja Občine Gornji Grad : 
- nakupovalne navade potrošnikov, 
-običaji ob praznikih in dela prostih dneh. 
-turizem, 
- tranzitni cestni promet, 
- gostota naseljenosti prebivalstva, 
- zagotavlj anje javnega reda in miru. 

5. člen 
Prodajalne z živili lahko obratujejo kot dežurne prodaj alne ob ne

deljah med 8. in 12. uro . V primeru dveh ali · več zaporednih praz
ničnih oziroma dela prostih dni so prodajalne z živili odprte vsak 
drugi dan praznika oziroma dela prostega dne med 8. in 12. u ro. 

6. člen 
Prodajalna z motornimi goriv i lahko kot dežurna obratuje od po

nedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 2 1. in 24. uro ter ob ne
deljah , praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 20. uro 

V primeru, da j e v njenem sklopu tudi trgov ina z živili, s lednja 
lahko kot dežurna prodajalna obratuje v identičnem času dežurstva. 

7. člen 
Specializirane prodajalne s časopisi. revijami. tobačnimi izdelki 

in lekarne, lahko kot dežurne obratujejo od ponede ljka do sobote 
mcd 6. in 7. uro in med 2 1. in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in 
dela prostih dnevih med 8. in 12. uro. 

8. člen 
Prodajalne s sadjem in zelenjavo in s cvetjem lahko obratujejo 

kot dežurne ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh med 8. in 
12. uro. 

9. člen 
Če Občinska uprava občine ugotovi. da je prijava urnika dežur

stva prodajalne popolna in so upoštevane vse določbe tega pravil
nika. v 15. dneh prijavo urnika dežurstva potrdi. 
Občinska uprava občine potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče 

leto . 
Prijavljen urnik dežurstva prodajalne lahko z odločbo zavrne, če 

ta ni v skladu z določbami tega pravilnika. 

10. člen 
Ne glede na določbe Il. poglavja tega pravilnika sme Občina 

Gornji Grad dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem področju ob
čine o bratujejo kot dežurne prodajalne v primeru: 

- večjih javnih prireditev, 
- posebnih dogodkov turističnega značaja. 
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje pro

dajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja samo za čas trajanja 
dogodka. Casovno obdobje dovoljenja se določi ob nastanku vzroka 
za izjemno dežurno prodajo. 

Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlogo 
vsaj 1 O dni pred dogodkom iz prvega odstavka tega člena. 

111. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO 
BLAGA ZUNAJ PRODAJALN 

Il. člen 
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s 

prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti soglasje od 
Občine Gornji Grad. 

Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda Občinska uprava ob
čine Gornji Grad za mesto. kjer se bo blago prodajalo. 

12. člen 
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 7 dni pred 

pričetkom prodaje blaga. 
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec predložiti : 
- odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 

trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo pristojnega občin
skega organa o lastni proizvodnji, 

- opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal, . 
- časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo dni in ur 

prodaje, 
-seznam lokacij, na katerih bo prodajal , 
- pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo opravljala pro-

daj a blaga izven prodajalne. 
Po leg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena mora trgo

vec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremičninah. 
ki so v lasti Občine Gornji Grad, priložiti še potrdilo, iz katerega bo 
razvidno, da je predhodno poravnal takso, ki se nanaša na prijav
ljeno prodajo. 

IJ . člen 
Če Občinska uprava občine Gornji Grad ugotovi. da je vloga za 

pridobitev soglasja iz prvega odstavka Il. člena tega pravilnika po
polna in so upoštevane vse določbe tega pravilnika. v 7. dneh izda 
soglasje za prodajo na enega od naštetih načinov iz Il . člena tega 
odloka. 

Občina Gornji Grad izda soglasje iz prvega odstavka Il . člena te
ga odloka za posamezne dneve v letu. vendar največ za obdobj e 
enega leta. 

14. člen 
Določbe tega pravilnika uporablja občinska uprava, pri potrjevan

j u obratovalnega časa prodaj aln in pri izdajanju soglasja za prodajo 
blaga izven prodajaln. 

15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

glasi lu zgornjesavinjskih občin. 

Št. 002- 16/00 
Datum: 05. 12.2000 

ŽUPAN 
OBČINE GORNJI GRAD 

Toni RIFEW, l.r. 

OBČINA LUČE 

99. 

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS 
št. 32/93), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93), Sta
tuta Občine Luče (Uradno g lasilo zgornjesavinjskih občin št. 1199) 
je Občinski svet Občine Luče na 1 O. redni seji dne 21. 9. 2000 
sprejel 

ODLOK 
o oskrbi s pitno vodo v Občini Luče 

l. SPLOŠNE DOLOČBE 

l . člen 
Ta odlok se nanaša na oskrbo s pitno vodo v Občini Luče, katero 

izvaja pooblaščena pravna oseba za izvajanje te gospodarske javne 
s lužbe na podlagi posebne pogodbe (v nadaljnjem besedilu uprav
ljalec). 

2 . člen 
Javni vodovod je vodooskrbni s istem, ki oskrbuje z vodo najmanj 

TIC Luče
Highlight
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pet objektov ali najmanj dvajset uporabnikov. 

3. člen 
Uporabnik je pravna ali fizična oseba. ki se redno oskrbuje z vo

do iz javnega vodovoda (v nadaljnjem besedilu uporabnik). 

4. člen 
Ta odlok zavezuje upravljalce in uporabnike javnega vodovoda v 

vsakodnevni distribucij i in uporabi vode ter izvajanju investicijskih 

dejavnosti ; upravljalca pa tudi k sodelovanju pri izdelavi prostor
skih izvedbenih aktov. 

5. člen 
Objekte ter naprave upravljalca in uporabnika ločuje priključek 

upravljalca na odvzemno mesto uporabnika. 

IJ. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAV
LJALCEV 

6. člen 
Objekti in naprave za katere je odgovoren uporabnik so: 
- vodovodni priključki. 
- jaSki in niše na priključku 
- vgrajeni vodomeri . 
- interno vodovodno in hidrantno omrežje, 
- naprave, ki so namenjene uporabi vode uporabnika. 
Uporabniki so dolžni navedene objekte in naprave vzdrževati v 

skladu s predpisi . 
Vsako spremembo na teh napravah so dolžni predhodno sporočiti 

upravljalcu. 
Če gre za povečanje možnega odvzema vode. si mora uporabnik 

pridobiti predhodno soglasje upravljalca. 
Objekti in naprave za katere je odgovoren upravljalec so: 
- magistralno primarno in sekundarno omrežje in naprave na nj ih. 
Upravljalec je dolžan navedene objekte in naprave vzdrževati v 

skladu s predpisi. 

7. člen 
S posebno pogodbo se na upravljalca prenese vodovodno omrežje 

ter objekti in naprave, ki so funkcionalni del vodovoda v uporabo in 

upravljanje in so v lasti lokalne skupnosti. 
Upravljalec je dolžan vzdrževati objekte skupne rabe. ki služijo 

dobavi vode. 
Sredstva za te namene se pridobivajo iz cene prodane vode ali pa 

jih zagotovi občina v proračunu glede na dogovor z upravljalcem. 

8. člen 
Podrobnosti glede objektov in naprav uporabnikov in upravljalca 

iz predhodnih členov tega odloka določajo pravilnik in medsebojna 

pogodba. 

111. PRIKWUČITEV NA JAVNI VODOVOD 

9. člen 

Kjer je zgrajen vodovod. se morajo nanj priključiti vsi potrošniki 

vode. 
Upravljalec vodovoda ima javno pooblastilo za izdajanje soglasij 

iz 1 O. člena tega Odloka. lzdajanjt: soglasij temelji na določilih Za
kona o splošnem upravnem postopku. 

Soglasja izdaja upravljalec po pooblastilu občine. 

Če so zmoglj ivosti javnega vodovoda premajhne. mora upravlja

lec vzpostaviti pogoje za priključitev. 
Uporabnik je pred priključitvijo na javni vodovod dolžan plačati 

prispevek za vodovodno omrežje. ki predstavlja povračilo dela stro
škov za obnovo in razširitev vodovodnega omrežja. Višino pris
pevka na predlog upravljalca določi občinski svet. 

10. člen 
Upravljalec izdaja soglasja: 
- k prostorskim izvedben im aktom in ureditvenim načnom, 

- k lokacijskim dokumentacijam, 
- za priključitev obstoječih zgradb, 
- za začasne priključke. 
- k posegom v prostor. 

Il. člen 
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja po prejšnjem 

členu tega odloka dokumentacijo. ki je podrobno opredeljena v pra-

vilniku. navedenem v 44. členu tega odloka. 
Za pridobitev soglasja k obstoječim objektom je uporabnik dol

žan predložiti enako dokumentacijo. kot velja to za nove objekte. 

12. člen 
Upravljalec izvede priključek. če uporabnik izpolni vse pogoje. 

določene v soglasjih. poravna vse obveznosti in predloži potrebno 
dokumentacijo. 

13. člen 
Vodovodni priključek je del objekta in ga izdela upravljalec na 

stroške uporabnika. 
Priključek obsega ventil na primarnem ali sekundarnem vodu, 

spojno cev z ventilom pred vodomerom in vodomer. 
Mesto priključitve določi upravljalec vodovoda. 
Mesto vodomera predpiše upravljalec in je lahko poseben stan

dardni jašek izven objekta ali v objektu ali standerdna omarica v 
objektu. 

Stroški vzdrževanja priključka in stroški vzdrževanja vodomera 
so zajeti v števnini , katera se zaračunava ob ceni vode. 

14. člen 
Objekt ima pravi loma samo en vodovodni priključek. po stroko

vni presoji upravljalca pa se lahko izvede več priključkov . 

Priključek je stalen a li začasen. Začasen priključek je časovno 

omejen. En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka. upravljalec 

o tem pisno obvesti uporabnika in ga seznani s pogoji pridobitve 

stalnega priključka. 

15. člen 

Dela na javnih vodovod ih lahko izvajajo samo strokovno usposo
bljeni izvajalci pod strokovnim nadzorom upravljalca. 

16. člen 
Izvajalci del na objektih komunalne infrastrukture morajo to izva

jati tako. da ostanejo vodovodno omrežje in vodovodni objekti ne
poškodovani . V slučaju nastalih poškodb odpravi okvare upravljalec 

na stroške povzročitelja . 

IV. IZGRADNJA NOVIH JAVNIH VODOVODOV 

17. člen 
Izgradnja novih javnih vodovodov se določi v dolgoročnih in sre

dnjeročnih pianih občine ter s sklepom občinskega sveta. 

18. člen 
Uporabniki. ki se priključujejo na nov javni vodovod so dolžni 

poravnati sorazmerni del prispevka pri novogradnji primarnega in 

sekundarnega voda v višini. ki jo predstavljajo zemeljska dela. 
Vse ostale določbe v zvezi s priključitvijo na nov javni vodovod 

ureja III. poglavje tega odloka. 

V. UGOTAVWANJE IN OBRAČUN PORABWENE VODE 

19. člen 
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. 
Vsakemu uporabniku vgradi obračunski vodomer upravljalec. ki 

skrbi tudi za njegovo vzdrževanje. 

20. člen 
Osnova za obračun porabljene vode je prikaz porabe na obračun

skem vodomeru na dan odčitka. 

21. člen 
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor. kjer je vgrajen 

obračunski vodomer. 
Upravljalcu mora biti zaradi odčitavanja in kontrolnih pregledov 

vedno omogočen dostop do obračunskega vodomera. 

22. člen 
Uporabnik je dolžan poravnati stroške nabave in vgraditve prvega 

obračunskega vodomera. Stroške popravil, zamenjave in kontrole 

plača uporabnik s pavšalno določeno vzdrževalnino na osnovi ugo· 

tovljenih povprečnih stroškov po veljavnih standardih. 

23. člen 
Stroški odpravljanja poškodb, nastalih na obračunskem vodome 

ru, gredo v breme povzročitelja. 
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24. člen 
Uporabnik je dolžan ugotovljeno okvaro na priključku ali vodo

meru prijaviti upravljalcu. 
Uporabnik ima poleg rednih pregledov pravico zahtevati izredno 

kontrolo točnosti vgrajenega obračunskega vodomera. Če je odsto
panje izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa upravljalec. 
Obračunski vodomer se brez soglasja upravljalca ne sme odstra

niti ali zamenjati z drugim. 

25. člen 
Ceno enote porabljene vode določi na predlog upravljalca in na 

podlagi kalkulacij občinski svet. 

26. člen 
Uporabniki plačujejo porabljeno vodo v mesečnem pavšalu na 

osnovi porabljene vode v preteklem letu in na osnovi enkratnega 
letnega poračuna po odčitani dejanski porabi vode. 

Upravljalec opravi najmanj enkrat letno obračun porabljene vode. 
porabo pa odčita tudi ob spremembi cene vode. 

27. člen 
V primeru, da je na objektu več uporabnikov vode iz istega prik

ljučka. le-ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali fizično 
osebo. ki sprejema in plačuje račune za porabljeno vodo v objektu. 
Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim uporab
nikom ni obveznost upravljalca. 

28. člen 
Če zaradi okvare vodomera ali drugega vzroka ni možno odčitati 

porabe vode. se poraba obračuna na osnovi porabe v preteklem ob
računskem obdobju. 

29. člen 
Uporabnik je dolžan plačati porabljeno vodo do roka. ki je nave

den na položnici ali računu . Ugovor na višino dolžnega zneska je 
možen v roku osem dni po prejemu položnice ali računa. Ugovor ne 
zadrži plačila 

VI. PREKINITEV DOBA VE VODE 

30. člen 
Upravljalec lahko po predhodnem obvestilu brez odpovedi preki

ne dobavo vode na stroške uporabnika, če: 
l . stanje interne instalacije s priključkom ogroža kakovost vode v 

javnem vodovodu. 
2. je priključek na javni vodovod izveden brez soglasja uprav

ljalca. 
3. je z i zpuščanjem odpadne vode povzročeno onesnaženje pitne 

vode. 
4. uporabnik brez soglasja upravljalca dovoli priključitev drugega 

uporabnika na svojo vodovodno instalacijo. 
5. uporabnik onemogoči odčitavanje porabe vode na obračun

skem vodomeru, pregled priključka in notranjih instalacij . 
6. nepooblaščeno odstrani plombo na obračunskem vodomeru ali 

spremeni izvedbo priključka . 
7. ne upošteva objavljene omejitve pri varčevanju z vodo. 
8. interne vodovodne napeljave ali druge naprave ovirajo dobavo 

vode drugim uporabnikom. 
9. uporabnik ne plača porabljene vode ali vzdrževanja vodomera 

po preteku plačilnega roka, navedenega v pisnem opominu. 

31. člen 
Dobava je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. 

Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve . 
Upravljalec prekine dobavo vode. če uporabnik ali od njega po

oblaščena oseba naslovi pisno zahtevo na upravljalca. 

32. člen 
Upravljalec lahko prekine dobavo vode zaradi načrtovanih vzdr

ževalnih del na vodovodu. vendar mora o tem pravočasno obvestiti 
uporabnike s pomočjo sredstev javnega obveščanja ali neposredno. 

V slučaju nenadnih okvar ali zdravju škodljivega onesnaženja pa 
lahko dobavo vode takoj prekine, vzrok prekinitve odpravi v naj
krajšem možnem času in o prekinitvi obvesti uporabnike. 

33. člen 
Upravljalec lahko omeji ali prekine dobavo vode v slučajih višje 

sile (potres, suša onesnaževanje vode. večje okvare itd.). Mora pa 
ravnati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za take slučaje. Pri tem 

ima prednost oskrba z vodo za pitne in sanitarne namene ter za pro· 
tipožarno zaščito. 

VU. OBVEZNOSTI UPRA VU ALCEV IN UPORABNIKOV 

34. člen 
Upravljalec je dolžan izvajati vse potrebne dejavnosti . da se za

gotovi nemotena oskrba uporabnikov z vodo in redno kontrolira 
kakovost vode v skladu z obstoječimi predpisi. 

Poleg tega pa še zlasti: 
- izdaja potrebna soglasja, 
- ugotavlja izgube v vodovodnem omrdju in sprejema ukrepe za 

njihovo zmanjšanje, 
- upoštevaje 26. člen Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list 

RS 8/00) kot lokalna geodetska s lužba vzpostavlja, vodi in vzdržuje 
kataster komunalnih naprav 

- vodi kataster vodovodnih objektov in naprav, 
- poroča pristojnim organom o stanju vodooskrbe v izrednih raz-

merah, 
- strokovno sodeluje z organizacijami. ki izdelujejo prostorske 

načrte in upravnimi organi v postopkih pridobivanja soglasij in 
dovoljenj. 

- na ustrezen način seznani uporabnike z vsebino tega odloka. 

35. člen 
Uporabniki so dolžni predvsem: 
- redno vzdrževati interno vodovodno instalacijo, memo mesto pa 

zaščititi pred atmosferskimi in drugimi škodlji vimi vplivi. 
- omogočiti dostop do obračunskega vodmera in internih hid

rantov, 
- pisno javljati upravljalcu spremembe naslova in druge za od

vzem in obračun porabljene vode pomembe ~odatke. 
- redno plačevati predpisane prispevke, 
- v izrednih razmerah kot posledice višje sile, dosledno izvajati 

sprejete varčevalne in druge ukrepe. 

36. člen 
Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode drugemu uporabniku 

ali onesnažiti vode v javnem vodovodnem omrežju z izpustom one
snažene vode v omrefje. 

V območju vodovoda ni dovoljeno graditi objektov, odvzemati 
ali nasipati zemljo. uporabljati težko mehanizacijo. minirati. saditi 
drevja in grmovnice. 

Pri opravljanju vzdrževalnih del lastnik zemljišča ni upravičen do 
odškodnine za nastalo škodo na zemljišču, po katerem poteka 
vodovodni vod. 

VliJ. ODVZEM VODE lZ HIDRANTOV 

37. člen 
Hidranti v javnem vodovodnem omrežju so namenjeni požarni 

zaščiti in morajo biti vedno v brezhibnem stanju. Iz hidrantov se 
sme odvzemati voda brez soglasja upravljalca le za gašenje 
požarov. 

Voda iz hidrantov se sme za čiščenje cest, zalivanje zelenic. 
polnjenje cistern za prevoz vode, javne prireditve in podobne na
mene skupne rabe odvzemati le s predhodnim soglasjem uprav
ljalca. 

Plačilo te vode se uredi s pogodbo. 

38. člen 
Upravljalec je dolžan skrbno in strokovno vzdrževati hidrante. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

39. člen 
Uporabnik. ki je fizična oseba, se kaznuje za prekršek v skladu z 

zakonom z vsoto od 10.000 do 100.000 sit, če: 

- vodovodnega priključka ne priključi na javni vodovod kot to 
določa 1 O. člen tega odloka 

- odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 38. členom tega odloka, 
- se priključi na vodovod brez soglasja upravljalca, 
- ne izpolnjuje obveznosti po 1., 2., 3., 5. točki 35. člena tega 

odloka. 
- takoj ne prijavi upravljalcu ugotovljeno okvaro na priključku ali 

vodomeru, kot to določa 25. člen tega odloka 
Uporabnik vode, ki je pravna oseba, se kaznuje za prekrške iz l ., 
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2., 3., in 4. točke prejšnjega odstavka tega člena z vsoto 30.000 do 
300.000 sit. njena odgovorna oseba pa z vsoto 10.000 do 100.000 
sit. 

40. člen 
Pravna oseba se kaznuje za prekršek v skladu z zakonom z vsoto 

od 30.000 sit do 300.000 sit. njena odgovorna oseba pa z vsoto 
10.000 do 100.000 sit, če: 

- ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji ostanejo vodo
vodni objekti in naprave v prvotnem stanju ( 17. člen), 

- pri opravljanju del na svojih objektih ne zagotavljajo, da osta
nejo objekti in naprave javnega vodovoda nepoškodovane, 

- ne merijo porabljene vode (20.člen) in ne namestijo vodomera, 
kot to določa 19. člen . 

41. člen 
Upravljalec in njegova odgovorna oseba se kaznuje za prekršek v 

skladu z določili posebne pogodbe. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

42. člen 
Vodovodni odbor, ki sedaj gospodari z javnim vodovodom mora 

najpozneje v roku IS mesecev po uveljavitvi tega odloka prenesti 
objekte v upravljanje upravljalcu, kot to določa S. člen tega odloka. 

43. člen 
Tehnično izvedbo vodovodnih priključkov in vgradnjo vodome

rov uskladijo uporabniki s tem odlokom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi najpozneje v 24 mesecih od dneva uveljavitve tega 
odloka. 

44. člen 
Za natančnejše določbe o izvajanju oskrbe s pitno vodo sprejme 

javni upravljalec vodovodov pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi 
javnih vodovodov. Pravilnik začne veljati, ko nanj da soglasje 
občinski svet. Rok za pripravo pravilnika je 12 mesecev. 

45. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpek

cijske službe in občinska uprava, upravljalec vodovodnih objektov 
in naprav pa opravlja upravljalski nadzor. 

46. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu 

zgornjesavinjskih občin. 

Številka: 002-010/2000 
Datum: 21.9.2000 

100. 

ŽUPAN 
OBČINE LUČE 

Mirko ZAMERNIK, l.r. 

Na podlagi 12. in 25. člena Pravilnika o enotni metodologiji za 
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih 
nepremičnin (Uradni list SRS št. SnS) in na podlagi 7. člena Statuta 
Občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 2/99), je 
Občinski svet Občine Luče na Il. redni seji dne 4. 12. 2000 sprejel 

SKLEP 
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih 

stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v 
občini Luče 

l . člen 
S tem sklepom se določi povprečna gradbena cena stanovanj in 

povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na ob
močju Občine Luče za leto 2001. 

2. člen 
Povprečna gradbena cena za 1m2 stanovanjske površine, zmanj

šana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča na ob
močju Občine Luče na dan 31.12.2000 znaša 134.5SO,OO SIT/m2

• 

Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišča na območju 
Občine Luče znašajo na dan 31. 12.2000 znašajo 14% od povprečne 
gradbene cene oz. 18.840,00 SIT/m2

, 

od tega: 
- za komunalne objekte in naprave individualne rabe v višini 7% 

oz. 9.420 SIT/m2 

- za komunalne objekte in naprave skupne rabe v višini 7% oz. 
9.420 SIT/m2 

3. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 

zgornjesavinjskih občin. uporablja pa se od 1. 1.2001 dalje. 

Številka: 002-01112000 
Datum: 4.12.2000 

ŽUPAN 
OBČINE LUČE 

Mirko ZAMERNIK, l.r. 

101. 

PRAVILNIK 
o merilih za določanje dežurnih prodajaln na območju 

občine Luče 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

l. člen 
S tem pravilnikom se določijo merila za določitev dežurstev 

prodajaln, ki jih morajo trgovci upoštevati. kadar poslujejo izven 
rednega obratovalnega časa, določenega s pravilnikom o obratoval
nem času prodajaln (Ur. list RS 79/97, 7S/9S in 36/00). 

2. člen 
Dežurna prodajalna je prodajalna, ki obratuje izven rednega obra

tovalnega časa, ki je od ponedeljka do sobote med 7. in 21 . uro. 

3. člen 
Kot trgovec se po tem pravilniku šteje vsaka fizična ali pravna 

oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z zakonom o trgo
vini. 

Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to za
prosi in mu čas dežurstva potrdi občinska uprava 

II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURNlll PRODAJALN 

4. člen 
Občinska uprava potrdi dežurstvo trgovca, ki se prijavi zanj, upo-

števaje naslednje značilnosti območja občine: 
-nakupovalne navade potrošnikov, 
- gostoto naseljenosti prebivalstva. 
- običaje ob praznikih in dela prostih dnevih, 
-turizem, 
- tranzitni cestni promet. 
Občinska uprava potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče leto. 
Kot prazniki in dela prosti dnevi po tem pravilniku so mišljeni 

prazniki in dela prosti dnevi določeni z zakonom o praznikih in dela 
prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 26/91 ). razen v 
nadaljevanju navedenih dni, ko dežurstvo ni dovoljeno: 

-Novo leto 
-Velika noč 
- l. maj 
- Dan državnosti 
- l. november 
-Božič 

5. člen 
Prodajalne z živili, prodajalne z mešanim blagom ter speciali

zirane prodajalne s časopisi, revijami in tobačnimi izdelki lahko ob
ratujejo kot dežurne prodajalne ob nedeljah, praznikih in dela pro
stih dnevih med S. in 13. uro. 

6. člen 
Pekarne lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote od 


