Objavljeno v »Našem časopisu« št.: 354 z dne 27.10.2008
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1, Uradni list RS, št.
100/05) in 20. člena Statuta občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
je Občinski svet Občine Vrhnika na 16. seji, dne 16. 10. 2008, sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in nalogah
občinske uprave Občine Vrhnika

1. člen
V Odloku o organizaciji in nalogah občinske uprave Občine Vrhnika (Naš časopis št. 297/03,
z dne 06.10.2003, Naš časopis št. 318/05, z dne 26. 9. 2005 in Naš časopis št. 338/2007 z
dne 28. 5. 2007) se spremeni 2.a člen tako, da se glasi:
»Za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora in redarske službe je
ustanovljen organ skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« na
območju občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Borovnica, Log –
Dragomer in Horjul.
Z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo« (Uradni list RS, št. 13/08) se kot prekrškovni organ določi Medobčinski
inšpektorat in redarstvo, in se ga pooblasti za odločanje o prekrških na področju občinskih
predpisov in drugih aktov, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.«
2. člen
Prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
- oddelek za splošne zadeve,
- oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo,
- oddelek za finance,
- oddelek za okolje in komunalo,
- oddelek za prostor.«.
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge občinskega inšpekcijskega nadzora in redarske službe opravlja medobčinski
inšpektorat in redarstvo, ki je ustanovljen s posebnim odlokom.«
Peti odstavek 7. člena se črta.
3. člen
Besedilo točke c) drugega odstavka 8. člena se črta.
V četrtem odstavku 8. člena se doda nova enajsta, ki se glasi:
• »pripravljanje podlag za izdajo odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča in vodenje vseh potrebnih evidenc;«
Dosedanja enajsta alinea postane dvanajsta alinea.
Peti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za okolje in komunalo zagotavlja izvajanje nalog, ki se nanašajo na:

a) področje varstva okolja:
• pripravljanje programov varstva okolja, operativnih programov in študij ranljivosti okolja
za območje občine;
• pripravljanje sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in
skrb za njihovo izvedbo;
• opravljanje drugih upravnih nalog varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s
področja varstva okolja;
• opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.
b) na področju komunalnih dejavnosti:
• pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
• izdelovanje programov razvoja gospodarskih javnih služb, skrb za njihovo izvajanje in
izvajanje nadzora nad njihovim izvajanjem;
• gradnja vodovoda, občinskih cest drugega ranga, avtobusnih postajališč, javne
razsvetljave, kanalizacije in drugega infrastrukturnega omrežja;
• pripravljanje projektov in investicijskih programov in opravljanje nadzora nad investicijami;
• skrb za opremljanje stavbnih zemljišč za potrebe investitorjev;
• pripravljanje investicijskih programov za opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno
infrastrukturo;
• vodenje evidenc o javnih in občinskih cestah ter objektih na njih;
• vodenje katastra komunalnih naprav;
• izdajanje odločb o odmeri komunalnega prispevka;
• vodenje banke cestnih podatkov;
• spremljanje in dopolnjevanje kategorizacije občinskih cest;
• vodenje postopkov v zvezi z vzpostavitvijo, ukinitvijo in statusom grajenega javnega
dobra ter vpisom le-tega v zemljiško knjigo;
• pripravljanje strokovnih podlag za razlastitev;
• skrb za varnost cestnega prometa;
• izvajanje strokovnih opravil v zvezi z javnimi naročili.
• predlaganje vpisa lastninske pravice občine v zemljiško knjigo za nezazidana stavbna
zemljišča;
• pripravljanje strokovnih podlag za prodajo, menjavo in oddajanje stavbnih zemljišč;
• pridobivanje, prodajanje, menjavanje in oddajanje zemljišč za gradnjo;
• opravljanje drugih nalog na tem področju.
Oddelek za prostor zagotavlja izvajanje nalog, ki se nanašajo na:
a) področje urejanja prostora:
• pripravljanje programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravljanje
smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
• pripravljanje prostorskih aktov občine;
• urejanje in hranjenje lokacijskih dokumentacij;
• izdajanje lokacijskih informacij;
• uveljavljanje predkupne pravice na nezazidanih stavbnih zemljiščih ter izdajanje potrdil,
da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica;
• vodenje evidenc posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
• vodenje vse vrst evidenc o stavbnih zemljiščih na osnovi podatkovne baze;
• nudenje strokovne pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
• sodelovanje v geodetskih postopkih, ki se nanašajo na izmero grajenega javnega dobra;
• sodelovanje v postopkih zakoličbe objektov,
• izvajanje občinske geodetske službe;
• opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.
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Prehodne in končne določbe
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis.
Številka: 033-1/2007 (2-01)
Datum: 17. 10. 2008

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan RIHAR, l.r.
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