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Na podlagi 22. œlena Zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, øt. 133/06 - UPB4 in 139/06 - ZORed) in 16.
œlena Statuta obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo obœine
Velike Laøœe øt. 2/06 - UPB) je Obœinski svet obœine Velike
Laøœe na 6. seji dne 23. maja 2007 sprejel

2. œlen
Svet je organ obœine Velike Laøœe, ki ga sestavljajo predstavnik obœinskega sveta Velike Laøœe, uporabnikov in izvajalcev
nalog s podroœja preventive in vzgoje v cestnem prometu.
3. œlen

ODLOK
O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO
V CESTNEM PROMETU
1. œlen
S tem odlokom se v obœini Velike Laøœe ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu:
Svet)

Svet ima predsednika in 8 (osem) œlanov, ki jih imenuje
Obœinski svet Velike Laøœe.
Svet sestavljajo:
- en (1) predstavnik obœinskega sveta Velike Laøœe,
- en (1) predstavnik obœinske uprave Velike Laøœe,
- dva (2) predstavnika osnovne øole Primoæ Trubar,
- en (1) predstavnik vrtca Velike Laøœe,
- en (1) predstavnik upravljalca obœinskih cest,
- en (1) predstavnik Policijske postaje Ljubljana Viœ,
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- en (1) predstavnik uporabnikov ali vaøkih odborov.
11. œlen
Obœinski svet Velike Laøœe imenuje œlane Sveta iz zgoraj
imenovanih vrst predstavnikov in uporabnikov na podlagi
predlogov predstavnikov in uporabnikov ali vaøkih odborov.

Ta odlok zaœne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu obœine Velike Laøœe.

Mandatna doba Sveta traja øtiri (4) leta.
4. œlen
Œlanom Sveta zaœne teœi mandatna doba z dnem konstituiranja.
5. œlen
Svet sprejme poslovnik, s katerim doloœi naœin dela Sveta.
6. œlen
Na podroœju preventive in vzgoje v cestnem prometu ima
Svet predvsem naslednje naloge:
- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na ravni
obœine Velike Laøœe,
- predlaga obœinskemu svetu Velike Laøœe v sprejem
programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe
za njegovo izvajanje,
- koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za
varnost cestnega prometa v obœini Velike Laøœe,
predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno
izobraæevanje in obveøœanje udeleæencev cestnega
prometa, izdajanje in razøirjanje prometno vzgojnih
publikacij in drugih gradiv pomembnih, za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu,
- sodeluje z vrtcem in osnovno øolo v obœini,
- na podroœju preventive in vzgoje v cestnem prometu
sodeluje tudi z ostalimi druøtvi, organizacijami, vaøkimi
odbori, zdravstvenim domom, mediji...,
- organizira akcije, razprave, strokovna predavanja,
delavnice, razstave in predstavitve s podroœja varnosti
cestnega prometa.
7. œlen
Strokovne, tehniœne in administrativne naloge za Svet opravlja zaposleni iz obœinske uprave.
8. œlen
Sredstva za f inanciranje nalog preventive in vzgoje v cestnem
prometu v obœini Velike Laøœe se zagotavljajo s proraœunom
obœine Velike Laøœe in iz drugih sredstev.
9. œlen
Obœinski svet Velike Laøœe imenuje Svet po doloœilih tega
odloka v roku trideset (30) dni od njegove uveljavitve.
10. œlen
Poslovnik iz 5. œlena tega odloka sprejme Svet v roku trideset
(30) dni od njegove konstitutivne seje.

Øtevilka: 031-21/2007
Velike Laøœe, dne 23. maja 2007
								
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.
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Na podlagi 46. œlena Zakona o prostorskem naœrtovanju (Ur.
list RS øt. 33/2007) in 30. œlena Statuta obœine Velike Laøœe
(Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 - UPB) je æupan
Obœine Velike Laøœe sprejel
SKLEP
O ZAŒETKU PRIPRAVE OBŒINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAŒRTA (OPPN)
ZA OBMOŒJE VP 25/1 LOŒICA – OBMOŒJE PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
obœinskega podrobnega prostorskega naœrta
Po veljavnem dolgoroœnem planu (Odlok dolgoroœnem
planu obœin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 - 2000
in druæbenem planu Obœine Viœ Rudnik za obdobje 1986
– 1990 za obmoœje obœine Velike Laøœe; Ur.l. RS, øt. 11/86,
23/91, 71/93, 62/94, 70/98, Uradno glasilo Obœine Velike
Laøœe, øt. 4/04) je za plansko celoto Loœica predvidena izdelava obœinskega lokacijskega naœrta z oznako VP 25/1 Loœica
– obmoœje proizvodnih dejavnosti. Obœinski lokacijski naœrti
se po novem zakonu (Zakon o prostorskem naœrtovanjuZPNaœrt; Ur.l. RS, øt. 33/07) imenujejo obœinski podrobni
prostorski naœrt (OPPN – kot je navedeno v nadaljevanju).
Obmoœje za katero se izdeluje obœinski podrobni prostorski naœrt se nahaja ob magistralni cesti Ljubljana – Koœevje
G2-106, juæno od naselja Turjak. Obravnavana zemljiøœa so
sedaj gozdna in delno kmetijska zemljiøœa (travniki). Preko
obmoœja je speljana lokalna cesta do vasi Laporje. Zemljiøœe
je nepozidano in ni komunalno opremljeno.
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lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti
in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi.
Predmet izdelave podrobnega prostorskega naœrta so vse prostorske ureditve, ki so potrebne za izgradnjo obmoœje proizvodnih dejavnosti, ki se nahaja juæno od naselja Turjak,
neposredno ob magistralni cesti.
Zaradi ureditve bo potrebna:
- rekonstrukcija obstojeœega prikljuœka na magistralno cesto
Ljubljana – Koœevje G2-106 z zavijalnimi pasovi za levo zavijanje na magistralni cesti;
- preveritev moænosti izvedbe dodatnega cestnega prikljuœka,
ki bo lokalno cesto do naselja Laporje prikljuœevala na juæni
strani predvidene proizvodne cone;
- prometna, komunalna in energetska infrastruktura znotraj
obmoœja urejanja.
Zasnova predvideva naslednjo programsko shemo:
1.
2.
3.
-

dejavnosti vezane na transport:
parkiriøœe za tovornjake,
garaæni objekti,
skladiøœni objekti,
spremljajoœe in servisne dejavnosti,
cestna baza za vzdræevanje dræavnih in obœinskih cest.
storitvene dejavnosti
gostinstvo, trgovina,
ostale storitvene dejavnosti.
proizvodne dejavnosti
klavno mesni predelovalni obrat,
obdelava lesa,
izdelava gradbenih izdelkov.

Razlog za pripravo OPPN je ureditev povrøin za proizvodne
in transportne dejavnosti, ki so vezane na prometno povezavo Ljubljana – Koœevje. Z organizacijo æe obstojeœih dejavnosti (v naselju Turjak) in umeøœanjem novih se izkoristi
lego ob tranzitni poti ter ustvari nova delovna mesta znotraj
obœinskih meja.

Poleg naøtetih dejavnosti si Obœina Velike Laøœe pridræuje
pravico, da v fazi izdelave OPPN doda øe katero od neimenovanih dejavnosti, ki jih potrdi Obœinski svet. Nobena dejavnost ne bo smela imeti negativnega vpliva na okolje, to je
vodo, zrak in zemljo.

S tem sklepom o zaœetku priprave obœinskega podrobnega
prostorskega naœrta (OPPN) za obmoœje VP 25/1 Loœica
– obmoœje proizvodnih dejavnosti se opredelijo ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo in sprejem OPPN,
predmet in programska izhodiøœa OPPN, okvirno ureditveno
obmoœje OPPN, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri
pripravi OPPN, seznam potrebnih strokovnih podlag, naœin
pridobitve strokovnih reøitev, navedba in naœin pridobitve
geodetskih podlag, roki za pripravo OLN oziroma njegovih
posameznih faz ter obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.

3. Ureditveno obmoœje prostorskega naœrta
Obmoœje OPPN za obmoœje VP 25/1 Loœica – obmoœje proizvodnih dejavnost obsega naslednje parcele, vse k.o. Turjak:
1919/1-del, 1920, 1922, 1923, 1925-del, 1926, 1927, 1928,
1929, 1930, 1931, 1932, 1937/2, 3585/2, 3611/2, 3611/3,
3996/2, 3996/3 in 4002/4-del (cesta).
Ocenjena velikost obravnavanega obmoœja je 62.200 m2.
4. Organizacija priprave OPPN in naœin pridobitve strokovnih reøitev

2. Predmet in programska izhodiøœa
Predmet OPPN je izdelava novega obœinskega podrobnega
prostorskega naœrta za obmoœje VP 25/1 Loœica – obmoœje
proizvodnih dejavnosti, s katerim bodo ob upoøtevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja doloœeni

Postopek sprejemanja OPPN vodi pristojni upravni organ
Obœine Velike Laøœe za urejanje prostora – pripravljalec, ki
prav tako pridobi vse potrebne strokovne podlage. Strokovno
reøitev OPPN izdela organizacija, ki jo v skladu z Zakonom o
javnih naroœilih pridobi pripravljalec.
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Strokovne reøitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na
strateøkih usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov obœine
ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja, razvojnih
potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora,
analizi razvojnih potreb obœine, javnega in zasebnega sektorja.
Pripravljalec bo pridobil øe dodatne strokovne preveritve in
reøitve, œe se bo v postopku priprave OPPN izkazalo, da je
treba na nivoju OPPN nekatere strateøka izhodiøœa, cilje in
ukrepe za posamezna tematska podroœja ali obmoœja podrobneje preveriti.
5. Roki za pripravo obœinskega prostorskega naœrta in njegovih posameznih faz
FAZA
Sklep o priœetku postopka in
objava v Ur. l.

nosilec

rok

æupan, obœina

7 dni
60 dni

Izdelava osnutka

izvajalec

Pridobivanje smernic

MOP na
podlagi vloge
obœine

30 dni

Dopolnitev osnutka

izvajalec

15 dni

Dopolnitev osnutka s
smernicami

izvajalec,
obœina

15 dni

Pridobitev mnenja glede OP

MOP

15 dni

Javna razgrnitev in javna
obravnava

obœina

30 dni

Staliøœa do pripomb

izvajalec,
obœina

7 dni

Izdelava predloga

izvajalec,
obœina

15 dni

Pridobivanje mnenj

MOP na
podlagi vloge
Obœine Velike
Laøœe

30 dni

Sprejem OPPN

obœ. svet z
odlokom

Objava odloka v uradnem
glasilu

obœina

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Ministrstvo za okolje in prostor. Agencija RS za okolje,
Ministrstvo za promet; Direkcija Republike Slovenije
za ceste,
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno 		
dediøœino,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za obrambo; Uprava za zaøœito
in reøevanje,
Ministrstvo za zdravje; Zdravstveni inøpektorat RS,
Zavod RS za varstvo narave; OE Ljubljana,
Zavod za varstvo kulturne dediøœine Slovenije,
OE Ljubljana,
Zavod za gozdove Slovenije; OE Ljubljana,
Obœina Velike Laøœe,
Elektro Ljubljana; PE Elektro Koœevje,
Telekom Slovenije; PE Ljubljana,
JP Vodovod – Kanalizacija Ljubljana.

V postopek se vkljuœi tudi druge nosilce urejanja prostora, œe
se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno podroœje.
7. Predvideni stroøki izdelave OPPN
Stroøki izdelave OPPN so predvideni v proraœunski postavki
prostorskega naœrtovanja Obœine Velike Laøœe.
Sklep o zaœetku priprave obœinskega podrobnega prostorskega naœrta za obmoœje VP 25/1 Loœica – obmoœje proizvodnih
dejavnosti se objavi v Uradnem listu RS, v svetovnem spletu
in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.
Øtevilka: 3500- 14/2007
Velike Laøœe, dne 6. junija 2007
			

30 dni

6. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za
naœrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne
podlage za OPPN, so ministrstva in organi v njihovi sestavi,
ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
in so doloœeni s tem sklepom (v nadaljnjem besedilu: nosilci
urejanja prostora).
Pristojna ministrstva in nosilci na lokalni ravni, ki so zadolæeni
za posamezna obvezna izhodiøœa za pripravo OPPN in podajo smernice iso:
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Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ.,l.r.
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Na podlagi 16. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Uradno
glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 - UPB), 100.b œlena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, øt. 100/05 –
UPB1), Zakona o sistemu plaœ v javnem sektorju (Uradni list
RS, øt. 110/06 – UPB6), 8. in 9. œlena Odloka o plaœah funkcionarjev (Uradni list RS, øt. 14/06) in Zakona o funkcionarjih
v dræavnih organih (Uradni list SRS, øt. 30/90, 18/91, 22/91;
Uradni list RS, øt. 2/91-I, 4/93) je Obœinski svet Obœine Velike Laøœe na 6. seji, dne 23. maja 2007 sprejel
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plaœe, ki bi jo dobil, œe bi funkcijo opravljal poklicno. Æupan
lahko odloœi, da je plaœilo za nepoklicno opravljanje funkcije
podæupana tudi niæje do 50 % osnovne plaœe, ki bi jo dobil,
œe bi funkcijo opravljal poklicno in sicer glede na pooblastila,
vsebino in obseg dela, dogovorjen z æupanom. Podæupanu,
ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek na delovno dobo.
Plaœni razred podæupana znotraj doloœenega razpona doloœi
æupan ob upoøtevanju obsega podæupanovih pooblastil.
5. œlen

P R A V I LN I K
O PLAŒAH OBŒINSKIH FUNKCIONARJEV
IN NAGRADAH ŒLANOV DELOVNIH TELES
OBŒINSKEGA SVETA TER ŒLANOV DRUGIH OBŒINSKIH
ORGANOV TER O POVRAŒILIH STROØKOV
1. œlen
Za opravljanje obœinskih funkcij imajo obœinski funkcionarji
pravico do plaœe, œe funkcijo opravljajo poklicno oziroma do
nadomestila za opravljanje funkcije, œe funkcijo opravljajo
nepoklicno.
Œlanom delovnih teles obœinskega sveta, ki niso œlani
obœinskega sveta, ter œlanom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika in skladno z zakoni.
2. œlen
Obœinski funkcionarji so: œlani obœinskega sveta, æupan in
podæupan.
Œlani obœinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Æupan se lahko odloœi, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podæupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podæupan lahko poklicno opravlja funkcijo, œe se v soglasju z æupanom
tako odloœi, odloœitev pa potrdi obœinski svet.
			

3. œlen

Z Odlokom o plaœah funkcionarjev je funkcija æupana
Obœine Velike Laøœe, ki sodi v VI.. skupino obœin s øtevilom
prebivalcev od 2001 do 5000, uvrøœena v 49. plaœni razred.
Æupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada tudi dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Œe æupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plaœilo v
viøini 50% plaœe, ki bi jo prejel, œe bi funkcijo opravljal poklicno. Æupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, ne pripada
dodatek za delovno dobo.
4. œlen
Osnovna plaœa podæupana, œe funkcijo opravlja poklicno, se
oblikuje v skladu z 8. œlenom Odloka o plaœah funkcionarjev in se glede na øtevilo prebivalcev lokalne skupnosti lahko
uvrsti od 34. do 41. plaœnega razreda. Podæupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada tudi dodatek za delovno
dobo v skladu z zakonom.
Œe podæupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50%

Z zakonom doloœeni najviøji dovoljeni obseg sredstev, v
okviru katerega se lahko oblikuje plaœilo za nepoklicno
opravljanje funkcije œlana obœinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najviøjega moænega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplaœujejo plaœe œlanom obœinskega sveta ter nagrade œlanom delovnih teles obœinskega sveta, ki niso œlani
obœinskega sveta in œlanom nadzornega odbora ter drugih
organov Obœine Velike Laøœe.
Sredstva iz prejønjega odstavka se zagotovijo v proraœunu
obœine.
6. œlen
Plaœilo za opravljanje funkcije œlana obœinskega sveta je sejnina za udeleæbo na seji obœinskega sveta oziroma seji delovnega telesa obœinskega sveta. Letni znesek sejnin vkljuœno
s sejninami za seje delovnih teles obœinskega sveta, ki se
izplaœa posameznemu œlanu obœinskega sveta, ne sme presegati 15 % letne plaœe æupana. V okviru tega zneska se œlanu
obœinskega sveta doloœi plaœilo za opravljanje funkcije za:
- udeleæbo na redni seji obœinskega sveta				
75 EUR neto,
- udeleæbo na izredni seji obœinskega sveta			
42 EUR neto,
- predsedovanje na seji delovnega telesa obœinskega sveta
52 EUR neto,
- udeleæbo na seji delovnega telesa, katerega œlan je 		
42 EUR neto.
Sejnina vkljuœuje tudi stroøke prihoda na sejo.
Plaœilo za opravljanje funkcije se izplaœuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi obœinska uprava in sicer polna sejnina za najmanj 50% œasovno prisotnost na seji in
poloviœna sejnina za manj kot 50 % œasovno prisotnost na
seji. Plaœilo za opravljanje funkcije se izplaœuje za redne in
izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje
seje izplaœa 50% plaœila za opravljanje funkcije. Za dopisno
sejo se plaœilo za opravljanje funkcije ne izplaœuje.
7. œlen
Œlanom delovnih teles obœinskega sveta, ki niso œlani
obœinskega sveta, se za opravljanje dela v odborih in komisijah obœinskega sveta doloœi nagrada v obliki sejnine v viøini
42 EUR neto za udeleæbo na seji.
Œlanom delovnih teles obœine, ki niso œlani obœinskega sveta
se za poroœanje na seji obœinskega sveta, na katero so bili vabljeni, doloœi nagrada v obliki sejnine v viøini 21 EUR neto.
Sejnina vkljuœuje tudi stroøke prihoda na sejo.
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8. œlen
Predsednik in œlani nadzornega odbora obœine imajo pravico
do nagrade.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo in sicer:
- kot sejnina, ki se izplaœa za udeleæbo na seji odbora
v viøini 52 EUR neto za predsednika oziroma 42 EUR
neto za œlana,
- kot plaœilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora v viøini 104 EUR neto za
predsednika oziroma 84 EUR neto za œlana.
Nagrade predsednika in œlanov nadzornega odbora se
izplaœujejo na podlagi letnega programa nadzora in pogodbe
o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z
evidenco opravljenega dela, ki jo vodi obœinska uprava.
Plaœilo za opravljanje funkcije vkljuœuje tudi stroøke prihoda
na sejo.

ki jih imajo obœinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev
proraœuna.

9. œlen

15. œlen
Doloœbe tega pravilnika, ki se nanaøajo na œlane komisij in
odborov obœinskega sveta, ki niso œlani obœinskega sveta, se
uporabljajo tudi za izplaœila nagrad v obliki sejnine:
- poveljniku øtaba CZ v viøini 52 EUR neto,
- œlanom øtaba CZ v viøini 42 EUR neto,
- œlanom uredniøkega odbora 52 EUR neto,
- œlanom izdajateljskega sveta 42 EUR neto,
- predstavnikom obœine v svetih razliœnih zavodov
42 EUR neto,
- œlanom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi
ali imenuje obœinski svet ali æupan v viøini 34 EUR neto.
Sejnina vkljuœuje tudi stroøke prihoda na sejo.
Meseœno izplaœilo sejnin se opravi na podlagi evidence o
udeleæbi na sejah, ki jo vodi obœinska uprava.

Predsednik in njegov namestnik, tajnik in œlani obœinske volilne komisije imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih
volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se
izplaœa na podlagi odloœbe o imenovanju.
Predsednik obœinske volilne komisije in njegov namestnik
ter tajnik imajo ob vsakih sploønih volitvah pravico do nadomestila v viøini povpreœnega meseœnega izplaœila plaœila za
poklicno opravljanje funkcije æupana.
Œlani obœinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo
ob vsakih sploønih volitvah pravico do nadomestila v viøini
dvajset odstotkov povpreœnega meseœnega izplaœila plaœila
za poklicno opravljanje funkcije æupana.
Predsednik in œlani volilnih odborov ter njihovi namestniki
imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v znesku dveh dnevnic za sluæbeno pot v dræavi, ki traja nad 12 ur,
do katere so upraviœeni zaposleni v obœinski upravi.
10. œlen
Obœinski funkcionarji imajo pravico do povraœil, nadomestil
in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Obœinski funkcionar ima pravico do povraœila stroøkov prevoza na sluæbeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije
ali v zvezi z njo. Stroøki prevoza se povrnejo v skladu s predpisi in sicer do viøine, ki se ne vøteva v davœno osnovo.
Obœinski funkcionar ima pravico do dnevnice za sluæbeno
potovanje v skladu s predpisi.
Obœinski funkcionar ima pravico do povraœila stroøkov
prenoœevanja, ki nastanejo na sluæbeni poti. Stroøki
prenoœevanja se povrnejo na podlagi predloæenega raœuna
v skladu s predpisi.
11. œlen
Pravice iz 10. œlena tega pravilnika uveljavlja obœinski funkcionar na podlagi naloga za sluæbeno potovanje.
Nalog za sluæbeno potovanje izda æupan. V kolikor gre za
sluæbeno potovanje æupana, izda nalog tajnik obœine.
12. œlen
Sredstva za izplaœevanje plaœ, nagrad in povraœil stroøkov,

13. œlen
Plaœe in nagrade se izplaœujejo meseœno za pretekli mesec
najkasneje do 15. dne v tekoœem mesecu.
Prejemki, doloœeni v 10. œlenu tega pravilnika, se izplaœajo v
petnajstih dneh po konœanem sluæbenem potovanju.
14. œlen
Plaœe, nagrade in povraœila, ki pripadajo obœinskim funkcionarjem, predsedniku in œlanom nadzornega odbora ter
œlanom komisij in odborom obœinskega sveta, ki niso œlani
obœinskega sveta, se izplaœajo za nazaj in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

16. œlen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plaœah obœinskih funkcionarjev in nagradah œlanov delovnih
teles obœinskega sveta ter œlanov drugih obœinskih organov
ter o povraœilih stroøkov (Uradni list RS, øt. 28/99, Uradno
glasilo obœine Velike Laøœe, øt. 6/02, 2/04, 1/06).
17. œlen
Ta pravilnik zaœne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Obœine Velike Laøœe.

Øtevilka: 0301-22/2007
Velike Laøœe, dne 23. maja 2007
							
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.

05. 07. 2007

Uradno glasilo Občine Velike Lašče 4/07

Na podlagi 22. œlena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, øt. 133/06 – UPB4) in 16. œlena Statuta
Obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt.
2/06 - UPB) je Obœinski svet Obœine Velike Laøœe na 6. seji,
dne 23. maja 2007 sprejel

stran 

Na podlagi drugega odstavka 8. œlena Odloka o izdajanju
obœinskega glasila (Uradni list RS, øt. 113/00, 80/02) je
Obœinski svet Obœine Velike Laøœe na 6. seji, dne 23. maja
2007 sprejel
S K L E P

S K L E P
O RAZREØITVI IN IMENOVANJU ŒLANOV
OBŒINSKEGA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO
V CESTNEM PROMETU
V obœinskem svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Obœine Velike Laøœe se razreøi:
- Roman Struna – obœinska uprava.

O IMENOVANJU ŒLANA V UREDNIØKI ODBOR
OBŒINSKEGA GLASILA
Obœinski svet Obœine Velike Laøœe imenuje v uredniøki odbor obœinskega glasila Majdo Kovaœiœ Cimperman, stanujoœo
Raøica 70, Velike Laøœe.
Mandatna doba œlana uredniøkega odbora je do poteka mandata œlanov obœinskega sveta, ki se izteœe po lokalnih volitvah v letu 2010.

V obœinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Obœine Velike Laøœe se imenujeta:
-

Marija Ivanc Œampa – obœinska uprava,
Tatjana Marolt – vrtec Sonœni æarek.

Mandatna doba obœinskega sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu je enaka mandatni dobi œlanov obœinskega
sveta.

Øtevilka: 0301-20/2007				
Velike Laøœe dne 23. maja 2007
			
			

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ.,l.r.

Øtevilka: 0301-19/2007 					
Velike Laøœe dne 23. maja 2007				
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ.,l.r.

