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– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, OE Koper, 
Ankaranska 7b, 6104 Koper

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno 
gospodarstvo, Pristaniška 12, 6000 Koper

– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, 

Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi orga-

ni in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega 
načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, 
oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 
30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, 
pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi in drugi pravni akti.

7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN POC Veliki Otok in strokovnih 

podlag zagotovi občina kot pripravljavec ter morebitni bodoči 
investitorji na tem območju. Občina Postojna kot pripravljavec 
zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka 
priprave OPPN.

8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Ob-
čine Postojna ter o pričetku obvesti Ministrstvo RS za okolje 
in prostor.

Št. 3505-3/2011-17
Postojna, dne 1. septembra 2011

Župan 
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

ROGAŠOVCI

3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ura-
dni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo; ZVO-UPB1, 
70/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4), 3. člena 
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ro-
gašovci (Uradni list RS, št. 10/09, 34/10), določb Pravilnika 
o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08) ter 
17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 
76/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci 
na 7. redni seji dne 2. 9. 2011 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi 

s pitno vodo v Občini Rogašovci

1. člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena Odloka o oskrbi s pi-

tno vodo (Uradni list RS, št. 53/09) tako, da se po novem glasi: 
»Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe oskrbe s 
pitno vodo preko javnega podjetja v obliki in na način, določen 

s predpisom, ki ureja gospodarske javne službe (v nadaljnjem 
besedilu: upravljavec)«.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od ustanovitve jav-
nega podjetja dalje.

Št. 007-2/2009-16
Rogašovci, dne 2. septembra 2011

Župan 
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

SEVNICA

3147. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sevnica

Na podlagi 59. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list 
RS, št. 63/11) je Nadzorni odbor Občine Sevnica na 6. seji dne 
24. 8. 2011 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Sevnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega 

odbora Občine Sevnica ter opredeljuje njegove pristojnosti.

2. člen
Nadzorni odbor Občine Sevnica (v nadaljnjem besedilu: 

nadzorni odbor) je pri svojem delu samostojen in neodvi-
sen.

Nadzorni odbor je pri svojem delu vezan na ustavo, 
zakonodajo in občinske predpise. Nadzorni odbor opravlja 
svoje naloge pošteno, strokovno, vestno in nepristransko.

3. člen
Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja infrastrukturo in 

sredstva Občine Sevnica (v nadaljnjem besedilu: občina).
Nadzorni odbor v okviru svojih nalog in pristojnosti upora-

blja pečat občine, ki je določen s statutom občine.
Strokovno in administrativno podporo za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava, ki članom 
nadzornega odbora posreduje tudi gradivo, ki ga ob sklicu seje 
prejmejo člani občinskega sveta.

4. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Morebitne omejitve 

javnosti delovanja opredeljuje ta poslovnik.

II. ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOSTI

5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik nad-

zornega odbora ali namestnik predsednika nadzornega od-
bora oziroma od predsednika pooblaščen član nadzornega 
odbora.

Predsednika in namestnika predsednika nadzornega od-
bora imenujejo in razrešijo člani nadzornega odbora izmed 
sebe z večino glasov vseh članov nadzornega odbora.


