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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 
volilnih enot in številu članov svetov krajevnih 

skupnosti v Občini Moravske Toplice

1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 

krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, 
št. 23/96, 38/14), se prvi odstavek 5. člena odloka spremeni 
tako, da se glasi:

»Za volitve članov sveta KS Bogojina se določi 1 volilna 
enota, ki obsega območje naselja Bogojina. Voli se pet članov 
sveta.«

2. člen
V drugem odstavku 6. člena odloka se število: »sedem« 

nadomesti s številom: »pet«.

3. člen
V drugem odstavku 7. člena se število: »pet« nadomesti 

s številom: »tri«.

4. člen
V drugem odstavku 9. člena odloka se število: »sedem« 

nadomesti s številom: »pet«.

5. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta KS Moravske Toplice se določijo 

3 volilne enote, v katerih se voli skupno pet članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselja Moravske Topli

ce, in sicer: Levstikova ulica, Ulica ob igrišču, Delavska ulica, 
Kratka ulica in Kranjčeva ulica (razen hišnih številk: 41, 43 
in 49).

Voli se dva člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Moravske Topli

ce, in sicer: Na bregu, Lešče, Brezje, Brzinšček in del Dolge 
ulice (neparne hišne številka od 1 do 115 in parne hišne številke 
od 4 do 116) ter del Kranjčeve ulice (hišna številka 41, 43 in 49).

Voli se dva člana sveta.
3. volilna enota obsega območja naselja Moravske Topli

ce, in sicer: Rumičev breg, Cuber, Moravske gorice in Vinska 
graba ter del Dolge ulice (parne hišne številke od 200 do 264 
ter neparne hišne številke od 201 do 293).

Voli se en član sveta.«

6. člen
V drugem odstavku 11. člena se število: »pet« nadomesti 

s številom: »tri«.

7. člen
Prvi odstavek 13. člena odloka se spremeni tako, da se 

glasi:
»Za volitve članov sveta KS Prosenjakovci se določi 1 vo

lilna enota, ki obsega območje naselja Prosenjakovci. Voli se 
tri člane sveta.«

8. člen
V drugem odstavku 15. člena odloka se število: »sedem« 

nadomesti s številom: »pet«.

9. člen
V drugem odstavku 16. člena se število: »pet« nadomesti 

s številom: »tri«.

10. člen
V prvem odstavku 17. člena odloka se število: »sedem« 

nadomesti s številom: »pet«.

11. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Volitve v svete krajevnih skupnosti izvaja občinska vo

lilna komisija.«

12. člen
Črta se tretja alineja 19. člena odloka.

13. člen
Črta se celotno besedilo 20., 23., 24. in 25. člena odloka.

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

15. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti v skladu s tem odlo

kom se izvedejo s prvimi rednimi lokalnimi volitvami po spreje
mu teh sprememb.

Št. 040-0001/2021-14
Moravske Toplice, dne 13. aprila 2022

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač

1218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Moravske Toplice

Na podlagi 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni 
list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 3. člena Odloka o gospodar
skih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, 
št. 29/96, 52/97, 19/07, 16/18) je Občinski svet Občine Mora
vske Toplice na 22. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice

1. člen
V Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice (Uradni 
list RS, št. 86/21) se dodata nova 34. in 35. člen, ostali členi pa 
se ustrezno preštevilčijo.

»34. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)

Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, 
ki so v lasti uporabnika, so priključki stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod.

8. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

35. člen
(oblikovanje cen)

(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z 
določili veljavnega predpisa o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
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(2) Storitve javne službe se obračunavajo v skladu z 
določili veljavnega predpisa o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja.

(3) Izvajalec javne službe lahko za izstavitev faktur upo
rabnikom za plačilo storitev javne službe in za izterjavo ne
plačanih obveznosti uporabnikov pooblasti pravno osebo, ki 
je izvajalec druge lokalne gospodarske javne službe v občini. 
Izvajalec javne službe in pravna oseba uredita medsebojne 
pravice in obveznosti s pogodbo, s katero podrobneje dogovo
rita način pobiranja plačil in izterjavo neplačanih obveznosti v 
imenu in za račun izvajalca javne službe.«

2. člen
V 39. členu (po preštevilčenju 41. členu) odloka se:
– v tretji alineji se beseda »določilom« spremeni tako, da 

se glasi: »določili«,
– v peti alineji se besedilo v oklepaju spremeni tako, da 

se glasi: »(šesta alineja tretje točke in četrta točka 23. člena 
odloka)«,

– v šesti alineji se besedilo v oklepaju spremeni tako, da 
se glasi: »(sedma alineja tretje točke in četrta točka 23. člena 
tega odloka)«;

– sedma alineja se črta;
– v osmi alineji se besedilo v oklepaju spremeni tako, da 

se glasi: »(dvanajsta alineja 23. člena tega odloka)«;
– v deveti alineji se besedilo v oklepaju spremeni tako, da 

se glasi: »(trinajsta alineja 23. člena tega odloka)«;
– v deseti alineji se besedilo: »prvega odstavka« spreme

ni tako, da se glasi: »prve točke«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 355-00005/2020-15
Moravske Toplice, dne 13. aprila 2022

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač

PIRAN

1219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje OPPN Park Sonce

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – ura
dno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

R A Z G L A Š A M    O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje OPPN Park Sonce,

ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 28. redni 
seji dne 24. marca 2022.

Št. 3505/19-2015
Piran, dne 14. aprila 2022

Župan 
Občine Piran

Đenio Zadković

Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o ureja
nju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2), 
Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 
v nadaljevanju: Uredba), 29. člena Zakona o lokalni samou
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Piran 
(Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 
in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 28. redni seji dne 
24. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o programu opremljanja stavbnih zemljišč  
za območje OPPN Park Sonce

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve 

Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
OPPN Park sonce (Uradni list RS, št.15/18; v nadaljevanju: 
Program opremljanja), ki ga je aprila 2021 izdelala družba 
IUE d.o.o., Petkova ul. 69, Ljubljana.

2. člen
Besedilo prvega in četrtega odstavka 6. člena Odloka se 

nadomesti z naslednjim besedilom:
»Skupni stroški komunalne opreme so izračunani ločeno 

po Eu in zajemajo:
– celotno ureditev parka v Eu-1,
– izgradnjo pločnika in kolesarske steze ob Cesti soli

narjev,
– izgradnjo objekta 02 za javne prireditve v Eu-1 z zuna

njo ureditvijo in s pripadajočo komunalno infrastrukturo (vodo
vod, meteorna in fekalna kanalizacija ter elektrika),

– celotno ureditev Eu-3, ki vključuje tudi izgradnjo objekta 
01 Tržnice z zunanjo ureditvijo in izgradnjo parkirišč ter pripa
dajočo komunalno infrastrukturo (vodovod, meteorna in fekalna 
kanalizacija ter elektrika),

– prometno ureditev za prizidek k objektu zdravstvenega 
doma v Eu-2.

Skupni stroški nove komunalne opreme znašajo skupaj 
2.145.564,45 EUR, od tega znašajo v:

– OBR 1 2.057.675,37 EUR,
– OBR 2 87.889,08 EUR.«

3. člen
Besedilo 3. in 5. točke drugega odstavka 8. člena Odloka 

se spremeni tako, da se glasi:
»3. Parcele in bruto tlorisne površine objektov
5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka, 

ki so:
a) razmerje med merilom parcele in merilom bruto tlorisne 

površine
b) olajšave zavezancem.«

4. člen
Besedilo prvega in drugega odstavka 10. člena Odloka se 

nadomesti z naslednjim besedilom:
»Obračunski stroški za novo komunalno opremo zajema

jo: ureditev mirujočega prometa zdravstvenega doma, to je z 
izgradnjo 39 parkirnih mest. V obračunskih stroških so vključeni 
v sorazmernem deležu stroški izdelave OPPN in programa 
opremljanja, stroški izdelave projektne dokumentacije za gra
dnjo komunalne opreme v višini 5 odstotkov od vrednosti inve
sticije in stroški organizacije izvedbe del v višini 3,5 odstotka 
od vrednosti investicije.

Skupaj znašajo obračunski stroški za novo komunalno 
opremo 87.889,08 EUR.«


