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 Sklep o ceni vode
 Odlok o nekategoriziranih poteh v Občini Hodoš
 Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč in okolice na območju Občine Hodoš
 Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Hodoš
 Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Hodoš
 Rebalans proračuna Občine Hodoš - 2015

 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Hodoš d.o.o. javno komunalno podjetje, d.o.o.
Na podlagi 20. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Hodoš, ki je objavljen v glasilu Őrség,
(december 2008, letnik IX. št. 26) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11) je
Občinski svet Občine Hodoš na 6. redni seji dne 20. maja 2015 sprejel

SKLEP
o ceni vode
I.
Cena za m³ vode na območju Občine Hodoš znaša 0,50 EUR, brez DDV-ja.

II.
K osnovni ceni vode se prišteje davek na dodatno vrednost, okoljska dajatev za obremenjevanje
okolja zaradi odvajanja odpadne vode in prispevek za vodna povračila.

III.
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu, objavi pa se v občinskem glasilu Őrség ter na spletni strani
Občine Hodoš.

Številka: 032-0002/2014-23
Datum: 21.05.2015
Župan Občine Hodoš
Ludvik ORBAN, l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
109/2010), 3., 1. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 29/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13 in 74/14 - odl. US) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št.
84/11) je Občinski svet občine Hodoš na svoji 6. redni seji, dne 20. maja 2015 sprejel
ODLOK O NEKATEGORIZIRANIH POTEH V OBČINI HODOŠ
1.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem Odlokom so opredeljene nekategorizirane javne poti v lasti Občine Hodoš (v nadaljevanju:
občine), upravljanje, uporaba, vzdrževanje in upravljavci.
2. člen
Nekategorizirana pot je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana v skladu z zakonom, ki ureja
javne površine kot javna pot (lokalna cesta LC, javna pot JP, gozdna cesta GC) in na kateri se
opravlja promet na način ali pod pogoji, ki jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa
določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (dovozne ceste, pristopi do
objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje in
postajališča ter podobno).
3. člen
Nekategorizirana pot (NP) je vsaka pot, ki je zemljiškoknjižno vpisana kot javno dobro v lasti
občine in ima status ceste ali poti ter ima svojo parcelno številko.
4. člen
Nekategorizirana pot preneha, ko preneha služiti splošnemu namenu za promet.
5. člen
Na nekategoriziranih poteh so dovoljene služnosti za potrebe infrastrukturnih napeljav, vendar v
obsegu, ki bistveno ne posega in ne omejuje namembnosti le-teh.
2. UPRAVLJANJE
6.

člen

Upravljavec nekategoriziranih poti je občina.
7. člen
Upravljavec sam neposredno upravlja z nekategoriziranimi potmi, lahko pa v celoti ali delno
pooblasti pristojni režijski obrat ali drugo pravno osebo.
8. člen
(1)
Uporaba nekategoriziranih poti po tem odloku je javna, na lastno odgovornost.
(2)
Meje uporabe po prvem odstavku predstavljajo:
- meje parcel, po katerih poteka nekategorizirana pot in višina 4,50 m nad potjo,
- omejitve, ki izhajajo iz obstoječe prometne signalizacije,
- zgornja meja dopustnosti hrupa in izpuhov vozil v skladu s predpisi.

(1)

9. člen
Vsaka uporaba nekategorizirane poti izven dopustnih meja po tem odloku se šteje za
čezmerno uporabo in je mogoča le z dovoljenjem upravljavca. Pismeno dovoljenje izda
občinska uprava na podlagi prošnje.

(2)

Upravljavec lahko zniža osno obremenitev nekategoriziranih poti v primeru poslabšanih
voznih razmer.
3. VZDRŽEVANJE

10. člen
Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih poti zagotavlja upravljavec v
okviru svojega proračuna in iz drugih virov z namenom ohranitve in izboljšanja stanja
nekategoriziranih poti v skladu z letnim planom in iz prispevkov za sofinanciranje nekategoriziranih
poti s strani uporabnikov.

(1)

(2)

11. člen
Tekoče vzdrževanje obsega nadzor nad prevoznostjo, vzdrževanje vozišča, zavarovanje
pobočij, usekov, nasipov, košnja, pluženje, odprava poškodb in odstranjevanje ovir
nastalih zaradi elementarnih nesreč ali povzročenih s strani uporabnikov poti v okviru
razpoložljivih sredstev upravljavca.
Investicijsko vzdrževanje se predvidi v letnih planih upravljavca.

12. člen
Nekategorizirane poti morajo biti opremljene s potrebno prometno signalizacijo in prometno
opremo. Upravljavec skrbi za postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije na nekategorizianih
poteh.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

13. člen
V funkciji preprečevanja škodljivih vplivov posegov v prostor ob nekategorizirani poti
na nekategorizirano pot in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je
raba prostora omejena.
Gradnja ali rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih drugih objektov
in naprav v varovalnem pasu nekategorizirane poti so dovoljeni le s soglasjem občinske
uprave.
Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja nekategorizirane poti in prometa na
njej, njene širitve zaradi razvoja prometa in morebitnih gradenj javne infrastrukture.
Varovalni pas na nekategoriziranih poti znaša 2 m na vsako stran zunanjega roba
cestnega sveta.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi
akti Občine Hodoš.

14. člen
Za zagotovitev varnega in neoviranega prometa na nekategoriziranih poteh (v nadaljevanju: NP) je
prepovedano:
1.
odvajati vodo, odplake ali druge tekočine,
2.
puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne na površino NP,
3.
ovirati odtekanje vode iz NP,
4.
puščati živali brez nadzorstva, napajati živino v cestnem svetu ali graditi ob NP
napajališče za živali,
5.
namerno zažigati strnišča, odpadne ali druge gorljive snovi, ki bi negativno vplivali na
NP,
6.
z mazili ali drugimi snovmi zamastiti ali drugače onesnažiti,
7.
voziti ali parkirati po delu, ki ni namenjen za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in
ustavljanje izrecno določena,
8.
postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visokonasadne poljščine,
nameščati les, opeko in drugi material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoča

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

preglednost in prevoznost ali drugače ovira ali ogroža promet ali če se s tem kakorkoli
poškoduje NP,
pri obdelavi zemlje se ne sme obračati traktorjev, kombanjev in drugega kmetijskega
orodja ter opreme in s tem nanašati na NP blata, hlevskega gnoja, ostankov silaže tako, da
bi se s tem oviralo ali drugače ogrožalo promet na NP ali kakorkoli poškodovalo NP,
nameščati in uporabljati na NP ali ob njej luči in druge svetlobne naprave, ki bi lahko
ovirale ali ogrožale promet,
vlačiti hlode, veje in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko
mehanizacijo ter druge dele tovora, s katerim bi se lahko poškodovalo vozišče,
spuščati in odložiti – skladiščiti hlodovino, drva za kurjenje…, spuščati po brežinah in
jarkih kamenje, les ali drugi material ali predmete,
uporabljati za dostop na NP kraj izven območja obstoječih priključkov nanjo,
puščati ali metati kakršnekoli predmete, sneg, razsipati sipek material ali kako drugače
onesnaževati NP,
zasipati obcestne odvodne jarke,
puščati bale in jih skladiščiti na NP ali obcestnih jarkih.
5.

(1)
(2)

15. člen
Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki krši določila 13. in 14.
člena tega odloka.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik
oziroma odgovorna oseba pravne osebe.
6.

(1)

KAZENSKE DOLOČBE

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Nekategorizirane poti v Občini Hodoš so:
Št. parcele
3500
3535
3590
3600
3845
3834
3855
3880
3515/1
3840
3885
3835
3830
3895
3905
3911
3950
3935
3970
3983
3960
4049
4046
3403
3614

k.o.
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš

Opis območja po katerem poteka
Tekeres ob R-1 – Hodoš - Šalovci
Ob železnici – Jonaš – Dolenski potok
Böderdeje – ob R-1
Proti meji
Salimegye - Keresztút
Igrišče - Keresztút
Šalovska meja
Kazijove gorice - Salivölgy
Ob R-1 pri nadvozu - Keresztút
Ob R-1 Keresztút
Keresztút - Eőrijeva cesta
Keresztút
Ob potoku igrišče – R-1 most
Ob potoku igrišče – dom starejših
Ob potoku dom starejših - Eőry
Ob potoku - Eőry
Ob potoku Eőry - Breskocs
Od Eőrija do Kazijevega vikenda
Salivölgy
Romanov most - Salivölgy
Romanov most - Ratikút
Ob potoku – Romanov most - jezero
Zapornica - Roka part - hidegvölgy
Saroskelő - Nyaros
Ob LC Dolenci

m²
1.229
819
845
1.007
3.830
1.799
632
2.622
834
1.006
2.505
907
1.263
1.487
1.055
2.019
2.100
3.323
1.157
2.304
2.277
2.644
1.190
3.227
2.122

3643
3648
3718
3745/1
4762
4760
4757
4788
4742
4732
4704
4724
4646
4595
4601
4591
4584
predlog za
GC
4550
4445
4415 delno
4583
4383
4213
4349
4250 delno
4423
4450
4462
4470
4478
4493
4495
4319
4197
4195
4189
4180 delno
4171
4166 delno
4306
4283
4784
4156
3408 delno
1785/1
8
3444/2
3530
3456/2
2621
3479/2
2626 delno

Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš

Dostop do jezera
LC – Dolenci - zapornica
LC Dolenski potok - Eőrijevi
Dom starejših
KOMASACIJA HODOŠ III
Avašovi
Ó temetű
Ó temetű
Viszárok
Stolp
Stara vojašnica
Mejni prehod – meja RM
Nagyszél - Kocanovi
Telek
Nagyvölgy ob gozdu
Nagyvölgy - Avašovi
Alsó nagyszél
Magyarosvölgy

420
1.426
754
396

Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš
Hodoš

Kovač - Baranja
Hegyút - Laczo
Pokopališče – gozdna cesta
Gozdna cesta – Nagyvölgy - Rácokvölgy
Pongrac - gozd
Lapis – skozi gozd – na kolesarsko stezo
Temetűvölgy – Hótuhegy – kolesarska steza
Cerkev – Hegyút – kolesarska steza - Bakos
Hegyút - Hótuhegy
Hegyút – proti Eőry
Sarka - Hegyút
Pod goricami - Sarka
Hegyút do Roman Oskar
Könye Ervin - Hegyút
Nad Könye Ervinom
Bedič
Pred vojašnico - Gyöngyös
Kolesarska steza – dolina gyöngyös
Kolesarska steza – dolina gyöngyös - Kazi
Kolesarska steza proti Szalafő
Szalafő – gozd občina
Gramoznica – Nyaros – proti lovski baraki
Dovoz Abraham Aleksander
LC Hodoš – Dolenci do Kakaš Aleksander
LC Hodoš – Dolenci – Sarka
LC Köbe
Lapis – gozdna cesta
Rácokvölgy na gozdno cesto
Gyöngyös – pešpot - Szalafő
Železnica - Krka
Proti štalam
Od mlina do potoka
Ob potoku Krke do mlina
Melioracijska cesta na LC Domaföld
Bacska !
Od mosta do kanala ob Krki
KRPLIVNIK

412
809
13.327
5.049
1.272
3.400
7.139
12.925
1.005
2.375
2.676
518
1.638
2.307
214
165
436
922
894
7.291
910
11.018
411
921
537
2.453
6.469
881
1.173

1.509
346
304
1.223
2.061
533
1.662
548
601
2.220
1.511
3.090
1.116

4.058
678
929
2.423
5.177
4.568

2700
2596 delno
436
426
2600 delno
2608

Krplivnik
Krplivnik
Krplivnik
Krplivnik
Krplivnik
Krplivnik

1116/1
1115/2
2607 delno

Krplivnik
Krplivnik
Krplivnik

Ob Krki - Takač
Šipoš – David ob potoku
Meja Šalovski breg
Proti šalovskemu bregu
Šalovska dolina
Krplivnik - Dolaros
DOMAFÖLD
Toth Ludvik – pokopališče Domaföld
Jošar – cesta na pokopališče Domaföld
Balaic - Puszta

4.407
4.824
884
901
6.323
7.588
511
112
6.858

Skupna dolžina nekategoriziranih poti znaša 203.711 m².
17. člen
Grafični del, kot priloga je sestavni del tega odloka.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija.
19. člen
Ta odlok začne veljati po sprejemu na občinskem svetu in se objavi v občinskem glasilu ter na
spletni strani občine.
Številka:032-0002/2014-22
Na Hodošu, dne 21. maja 2015
Župan Občine Hodoš
Ludvik ORBAN, l.r.
Na podlagi 27. in 29. člena Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Hodoš (Uradni list RS,
št. 6/00 in 21/02) ter 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list
RS, št. 84/11) je Občinski svet Občine Hodoš na svoji 7. redni
seji, dne 24. septembra 2015 sprejel
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč in okolice
na območju Občine Hodoš
I.
Cena vzdrževanja pokopališč in okolice znaša:
-

enojni grob
dvojni grob
družinski grob
žarni grob
otroški grob
kripta

10,00
12,00
15,00
8,00
10,00
20,00

V ceno je vračunan 22 % DDV.
II.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Vzdrževalnina se plačuje letno. V ceni so vračunani stroški
vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic (ogrevanje, poraba
električne energije, vode…).
III.
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem znesku, ki jo
izstavi občinska uprava.
IV.
Zbrana sredstva iz I. člena tega Sklepa se uporabljajo namensko za
vzdrževanje (urejanje) pokopališč in mrliških vežic na območju
Občine Hodoš.
V.
Ta Sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v občinskem
glasilu Őrség ter spletni strani občine.
Številka:032-0003/2014-56
Na Hodošu, dne 25. septembra 2015

Župan Občine Hodoš
Ludvik ORBAN, l.r.
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 20/06, 39/06, 70/08 in 108/09), 3. in 17.
člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), 11. in 18. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni
list RS, št. 84/11) ter 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10)
je Občinski svet Občine Hodoš na 8. redni seji dne 3. decembra 2015 sprejel

ODLOK
o urejanju javnih in drugih površin v Občini Hodoš
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta odlok ureja:
1. načine urejanja javnih in drugih površin na območju Občine Hodoš
2. zunanji videz naselij v Občini Hodoš in
3. urejanje, vzdrževanje in varovanje javnih površin.
2. člen
Javne površine po tem odloku so:
1. ulice, pločniki, vaška jedra in ceste, mostovi, obrežja vodotokov, varovalni pas ceste,
gozdne ceste, turistične poti in ceste ter vinske ceste,
2. postajališča, avtobusne čakalnice, parkirni prostori, telefonske govorilnice,

3. javni parki, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in objektih ter javne oziroma
varovane zelene površine,
4. otroška in športna igrišča,
5. pokopališča,
6. obrežja melioracijskih jarkov,
7. druge površine
3. člen
S tem odlokom se poleg površin iz 2. člena urejajo tudi naslednje površine:
1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (npr. dostopne poti, dovozi, parkirni prostori,
zelenice ob stanovanjskih blokih in podobno) in
2. nezazidana stavbna zemljišča,
3. druga zemljišča v javni rabi.
4. člen
S tem odlokom se poleg javnih površin iz 2. in 3. člena tega odloka urejajo tudi določeni posegi na zasebnih
zemljiščih, ki zadevajo skupne interese vseh občanov in vplivajo na širšo okolico.
5. člen
Izvajalec lokalne gospodarske javne službe, urejanja in čiščenja javnih površin, je Režijski obrat ali
komunalno podjetje občine Hodoš (v nadaljevanju izvajalec GJS), Hodoš 52, 9205 Hodoš.
II. JAVNA SNAGA
Vzdrževanje javne snage
6. člen
Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah, skrbijo pooblaščeni izvajalci, za druga zemljišča oz.
površine (3. člen) pa lastniki teh površin.

7. člen
Na javnih in drugih površinah je prepovedano:
1. odmetavati papir in druge smeti,
2. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
3. odlagati smeti, odpadke, dračje in vejevje, gradbeni material, embalažo, dotrajana vozila,
tehnične predmete in kosovni material ipd.,

4. prati motorna in druga vozila,
5. nekontrolirano odvajati meteorne vode iz zgradb in zemljišč,
6. odvajati fekalne vode iz greznic in gnojnice v meteorno kanalizacijo, v cestne odtočne jaške in na javne
površine,
7. stresati, puščati ali metati na javno pot kakršnekoli predmete in material, kar bi oviralo ali
ogrožalo promet na njej in
8. opravljati kakršnakoli dela brez dovoljenja pristojnega občinskega organa.
8. člen
Izvajalci oziroma investitorji gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:
1. pri obnovi in gradnji objektov postaviti lovilne odre in zaščitne zavese, kolikor prihaja pri delu do
prašenja,
2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili javne površine,
3. preprečiti širjenje prahu ob rušenju zgradb,
4. skrbeti, da so dotočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
5. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne stresa po javnih in drugih površinah,
6. očistiti vozila pred odhodom z gradbišča,
7. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču tako, da se ne raznaša na javne površine in
8. redno čistiti neposredno okolico gradbišča.
V primeru, da je objekt dalj časa nedograjen oziroma nedokončan, mora investitor gradnje urediti objekt in
njegovo okolico tako, da ne kvari podobe naselja. Iz objekta in njegove okolice mora odstraniti vse odpadke
oziroma nevarne snovi.
Nedograjen in nenaseljen objekt v naselju mora imeti:
1. zavarovane meje objekta in površine za njegovo normalno rabo pri gradnji proti okolici,
2. urejene in vzdrževane dostope in dovoze ter
3. zaznamovana in zavarovana nevarna mesta na objektu in površinah za njegovo normalno rabo pri gradnji.
9. člen
Prepovedana je uporaba neutrjenih gozdnih cest, ne kategorizirane poti, vinskih cest in poti ter turističnih
cest, s težkimi vozili in kmetijskimi stroji v času ko so tla močno razmočena. Prepovedana je uporaba javnih
poti in drugih javnih cest v času ko so tla razmočena, razen za dovoz stanovalcev.
10. člen
Prevozniki so dolžni pri prevozu goriva, odpadkov in drugih podobnih snovi zavarovati tovor tako, da ne
povzroča smradu in prašenja ter preprečiti stresanje takih snovi na javne površine. Pri prevozu gramoza,
peska, pšenice, koruze,… morajo prevozniki poskrbeti, da se z vozil in priklopnikov ne izceja voda in ne
stresa pesek na javne površine.

V primerih, ko prevoznik ne more preprečiti onesnaženja javne površine, mora le-to takoj očistiti.
11. člen
Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah odgovarjajo, da se javne površine ne onesnažujejo in so
dolžni le-te sprotno očistiti, in sicer tako, da po čiščenju javne površine ustrezajo higienskim predpisom.
12. člen
Če povzročitelj onesnaženja javne površine po tem odloku ne očisti, mora po naročilu komunalnega
redarja to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja.
13. člen
Na javnih površinah iz 2. člena in drugih površinah iz 3. člena tega odloka je prepovedano voditi pse brez
vrvice in jih puščati brez ustreznega nadzora. V primerih onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki morajo
lastniki psov le-te takoj odstraniti.
Čiščenje javnih in drugih površin
14. člen
Stalno odprte javne površine (avtobusne postaje, pokopališča, telefonske govorilnice, ipd.) morajo čistiti
lastniki oziroma uporabniki teh površin.
Če lastnik oziroma uporabnik javne površine ne čisti redno, jih na njegove stroške in po naročilu
komunalnega redarja, očistiti pooblaščeni izvajalec.
15. člen
Pločnike in dovoze na cesto so dolžni čistiti pooblaščeni izvajalci oziroma lastniki objektov in zemljišč, ob
katerih se le-ti nahajajo.
Ob sneženju morata biti sneg in led sproti odstranjena s pločnikov in dovozov na cesto, ob poledici pa je
potrebno te površine tudi posipati s soljo oziroma peskom. V zimskem času so pooblaščeni izvajalci oziroma
lastniki objektov dolžni odstraniti ledene sveče s streh in balkonov, ki lahko predstavljajo nevarnost
udeležencev na javnih površinah.
Če lastnik oziroma uporabnik objektov in zemljišč ob katerih so pločniki in dovozi na cesto le-teh ne čisti,
jih na njegove stroške in po naročilu komunalnega redarja očisti pooblaščen izvajalec.
16. člen
Cestne odtočne jaške v Občini Hodoš čisti in vzdržuje pooblaščeni vzdrževalec cest.
17. člen
Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih kot so okvare vozil, strojev … se mora z javnih
površin takoj odstraniti kadavre, oljne madeže in druge ostanke, ki so nastali pri nezgodi, površino pa po
potrebi razkužiti.
Enako velja za dotrajane stroje – motorje, iz katerih izteka

olje in gorivo med premikom po javnih

površinah.
Javno površino očisti oziroma razkuži pooblaščeni izvajalec na stroške znanega povzročitelja.

Odvoz in odlaganje odpadkov
18. člen
Z območij, kjer je odvoz komunalnih odpadkov obvezen, odvaža odpadke izvajalec obvezne gospodarske
javne službe.
Nekatere vrste komunalnih odpadkov (kosovni odpadki, kovine, odpadna električna in elektronska oprema,
les, papir, steklo, odpadna zdravila, tekstil in avtomobilske gume) lahko odvažajo na registrirana javna
odlagališča (zbirne centre) tudi lastniki odpadkov sami in sicer v času delovanja zbirnega centra. Odpadke
kot so odpadni gradbeni material, vejevje in dračje lahko povzročitelji odpadkov predajo v center za ravnanje
z odpadki v Puconcih (CEROP).
19. člen
Odpadke se sme odlagati samo v posode za odpadke in na javna registrirana odlagališča komunalnih
odpadkov.
Kdor odloži komunalne odpadke ali drug odpadni material iz kmetijstva (najlon od bal, jambo vreče…)
izven posod za odpadke oziroma registrirana odlagališča komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje
stroške odstraniti, v nasprotnem primeru jih na njegove stroške in na zahtevo komunalnega redarja odstrani
pooblaščen izvajalec gospodarske javne službe.
Če storilec ni znan, odstrani odpadke pooblaščen izvajalec na zahtevo komunalnega redarja in na stroške
lastnika zemljišča.
20. člen
Na območjih, s katerih je obvezen odvoz odpadkov, morajo lastniki komunalnih odpadkov le-te odlagati v
tipizirane zabojnike.
Zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke določi izvajalec gospodarske javne službe v soglasju z
povzročitelji odpadkov.
Povzročitelji odpadkov so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega
mesta, sicer naj te očisti tisti, ki odpadke odvaža na stroške lastnika odpadka.
Dotrajane ali poškodovane zabojnike lahko povzročitelji odpadkov brezplačno zamenjajo pri izvajalcu
gospodarske javne službe brezplačno. V primeru da gre za poškodbo zabojnika iz strani povzročitelja
odpadkov je ta dolžan zabojnik zamenjati na lastne stroške.
Pooblaščeni izvajalci odvoza smeti so dolžni po praznjenju smetnjakov v kolikor pride pri tem do
onesnaženja, počistiti zbirno mesto. Smetnjake, ki jih izvajalci poškodujejo zaradi grobega ravnanja oziroma
poškodovanih naprav za stresanje na vozilih, je izvajalec dolžan zamenjati na svoje stroške.
21. člen
Na območjih, kjer je odvoz odpadkov obvezen, morajo biti na dogovorjenih mestih (občina – izvajalec GJS)
biti postavljeni ekološki otoki.
Koše za odpadke prazni in vzdržuje izvajalec GJS.
22. člen
Izvajalec gospodarske javne službe mora skrbeti za praznjenje in čiščenje ekoloških otokov.

Način upravljanja in vzdrževanja javnega odlagališča (ekološkega otoka) določa Odlok o načinu opravljanja
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hodoš.
23. člen
Greznična vsebina se sme prevažati samo v posebnih zaprtih vozilih, ki se praznijo na mestih, ki jih določi
občinski organ, pristojen za komunalne zadeve v soglasju s sanitarno inšpekcijo ali drugimi pristojnimi
službami.
Črpanje greznične vsebine iz greznic in odpadnih snovi iz kanalov je dovoljeno le s pripravami, ki ustrezajo
higiensko-tehničnim zahtevam.
Okolico greznice mora izvajalec po izpraznitvi temeljito očistiti.
24. člen
Prepovedano je kurjenje in sežiganje nevarnih odpadkov v naravi (gume, plastika, barve, oblačila, lepila,
baterije, kozmetični pripomočki, zdravila, termometri, akumulatorji, olja, topila, pesticidi, kemikalije…) Prepovedano je kurjenje in sežiganje trave, listja in ostalih bioloških odpadkov v času suše, vetra, predvsem
ko veter piha dim in smrad proti naselju - naseljenim hišam.
III. VIDEZ NASELIJ
a) Vzdrževanje objektov
25. člen
Zunanji deli objektov in elementi zunanje ureditve morajo biti redno vzdrževani, tako, da ne kvarijo videza
naselja. Prav tako morajo biti vzdrževane gradbene zazidljive, ne zazidljive površine in opuščene zgradbe.
Vse javne ustanove in trgovine morajo imeti praviloma stojala za kolesa. V vse javne ustanove in trgovine
mora biti praviloma omogočen dostop za invalide.
Okolice stanovanjskih objektov in ostalih objektov, dvorišč, ograj, dreves, zelenic in okrasnih nasadov ter
dovoznih poti in podobno, morajo lastniki redno vzdrževati tako, da se doseže in ohrani urejen videz naselij.
Sproti je potrebno očistiti javne površine od smeti (listja, plodovi dreves, slame, sena,….)
b) Napisi, reklame in plakati
26. člen
Ime, ki ga mora imeti v skladu s predpisi pravna oseba na svojem poslovnem prostoru (v nadaljnjem
besedilu: napis) mora biti v primerni višini in na vidnem delu fasade.
27. člen
Namestitev, s spremenjeno obliko in vsebino napisa mora pravna oseba priglasiti pristojnemu upravnemu
organu.
28. člen
Pravna oseba je dolžna napis vzdrževati.
29. člen
Zaradi javne ponudbe in priporočanja dejavnosti, proizvodov in storitev (reklamiranje) se lahko na zgradbah
ali drugih primernih objektih in površinah nameščajo oziroma postavljajo stalni ali občasni reklamni
elementi (v nadaljnjem besedilu: reklame).

Reklame iz prvega odstavka morajo biti nameščene v skladu z odlokom o plakatiranju in reklamiranju v
Občini Hodoš ter v skladu z Odlokom o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na
območju Občine Hodoš.
30. člen
Plakati se lahko nameščajo samo na načine, ki so v skladu z Odlokom o plakatiranju v Občini Hodoš.
31. člen
Javne institucije lahko izjemoma plakatirajo tudi na mestih, ki za to niso določena, kadar se obračajo na
javnost v okviru izvrševanja svojih nalog.
Plakate oziroma razglase je potrebno odstraniti takoj, ko preneha razlog, zaradi katerega so bili nameščeni.
c) Drugo
32. člen
Na območju občine je na javnih površinah navedenih v tem odloku prepovedano postavljanje vozil, prikolic,
šotorov in podobnih objektov z namenom, da bi v njih kdo stalno ali začasno prebival.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo
organizacije in društva in ne za bivanje oseb, ki sodelujejo pri potujočih prireditvah (cirkuške in artistične
predstave in podobno), če so objekti postavljeni na površinah, ki so določene v te namene in so za to
dejavnost pridobili ustrezna dovoljenja.
IV. JAVNE ZELENE POVRŠINE
a) Urejanje javnih zelenih površin
33. člen
Investitor objekta je dolžan ob vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja predložiti načrt zunanje ureditve.
b) Vzdrževanje javnih zelenih površin
34. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati javne zelene površine. Kolikor za to niso usposobljeni, morajo vzdrževanje
oddati pooblaščeni in strokovno usposobljeni organizaciji ali fizični osebi.
Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin po tem odloku obsega:
- negovanje in obnavljanje zelenic, gozdov, okrasnega drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat in podobno,
- vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi in druge opreme in
- varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.
35. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah je prepovedano sekanje, obrezovanje, kurjenje in odstranjevanje drevja
ter vsaka sprememba namembnosti teh površin brez dovoljenja občinskega organa.
36. člen
Investitor oziroma izvajalec del mora pred posegom v prostor zavarovati pred poškodbami drevje in okrasno
grmičevje.
Po končanem posegu je investitor oziroma izvajalec dolžan urediti zelene površine v prvotno stanje.
37. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:

- trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje ob javnih poteh, klopi, cvetlične
posode, zaščitne ograje, igrala na otroških igriščih in druge naprave na teh površinah,
- voziti in parkirati motorna vozila in prikolice,
- prosto gibanje psov in onesnaževanje z njihovimi iztrebki,
- odlagati odpadke in smeti,
- spuščati odpadno vodo in
- itd.
c) Druge površine
38. člen
Lastniki nezazidanih, zazidanih stavbnih zemljišč, kmetijskih zemljišč, nenaseljenih stavb (stanovanjskih
hiš, vikendov, vinskih kleti, opuščenih gospodarskih poslopij

so dolžni zemljišče čistiti in vzdrževati

(košnja, mulčenje, pobirati ostanke najlona,…..), tako da so urejenega videza in ne kvarijo zunanjega izgleda
naselja in okolice.
Prav tako je potrebno pravočasno pospraviti z kmetijskih zemljišč bale, ki so namenjene za silažo, krmo in
slamo, pred razpadanjem.
39. člen
Lastniki govejih, prašičjih, kokošjih in drugih kmetijskih farm so dolžni primerno urediti okolico teh farm z
naravno zaveso (drevje, visoko grmičevje itd.).
Za izgradnjo novih farm je potrebno vključiti v projekt kot obvezni sestavni del tudi zunanjo ureditev farme
(naravna zavesa).
Pred izdajo upravnega dovoljenja mora ustrezni organ pridobiti od pristojnega občinskega organa pridobiti
ustrezno soglasje v skladu z veljavno zakonodajo.
Lastniki vseh gospodarskih poslopij, v katerih se nahajajo goveda, prašiči ali večje število drugih živali
(koze, race, gosi, kokoši …) morajo poskrbeti za primerni videz okolice teh objektov.
Pernate živali se ne smejo zadrževati na javnih površinah.
40. člen
Po čiščenju in urejanju zelenic, je lastnik dolžan odpadni material v najkrajšem možnem času odstraniti.
41. člen
Kdor namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo na javnih površinah, ki so navedene v 2. in 3. členu tega
odloka in na ostalih površinah, mora na zahtevo komunalnega redarja skupne medobčinske inšpekcije in
redarstva ali pristojne izvajalce GJS občine Hodoš, v najkrajšem času od nastanka škode le-to odpraviti ali pa
v tem roku plačati odškodnino, ki jo določi uradni cenilec oz. v skladu z medsebojnim dogovorom.
V nasprotnem primeru odpravi škodo po naročilu komunalnega redarja ali pristojne osebe GJS občine Hodoš
in na stroške povzročitelja, pooblaščeni izvajalec.
V. VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ
42. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati otroška igrišča.
Vzdrževanje otroških igrišč po tem odloku obsega:
- vzdrževanje in obnavljanje naprav (gugalnice, tobogani ipd.) in
- vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge opreme.

43. člen
Otroško igrišče je vizualno ločeno od ostalega prostora. Praviloma se ne uporablja za to ločitev žičnata
ograja.
44. člen
Prepovedano je vodenje psov, mačk in ostalih domačih živali na otroška igrišča, pokopališča in v druge
javne objekte ter na ostale javne površine.
VI. NADZOR
45. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna medobčinska inšpekcijska služba in redarstvo v okviru
svojih pristojnosti.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
Z globo 1500 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z določili tega odloka.
47. člen
Z globo 420 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju z določili tega odloka.
48. člen
Z globo 210 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določili tega odloka.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
49. člen
Ta odlok začne veljati 15 dni po sprejemu in se objavi v občinskem glasilu.
Številka: 032-0003/2014-59
Hodoš, dne 4. decembra 2015
Župan Občine Hodoš
Ludvik ORBAN, l.r.
Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), na podlagi navodil o
merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno
lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi 16.
člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, 84/11), je Občinski svet občine Hodoš na 8. redni seji dne 3.
decembra sprejel:
O DLOK
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Hodoš
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe
občanov ter posegi v prostor.

II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR
2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor ter dela iz 1. člena tega odloka štejejo:
1. Vzdrževalna dela in adaptacije obstoječih objektov, naprav, napeljav in opreme ter njihovih delov, s
katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, velikost, zmogljivost in njihov namen ter gradnja terciarnih
komunalnih in infrastrukturnih objektov in naprav za potrebe posameznega že obstoječega stanovanjskega
ali gospodarskega objekta občanov, vse v skladu s pogoji upravljavcev posameznih infrastrukturnih objektov
in naprav ter v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost.
2. Odstranitev objektov in naprav do bruto gradbene površine 50 m² če s tem niso ogroženi sosednji objekti.
3. Majhna stavba – stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju drvarnica, to je enoetažen, pritlični objekt, namenjen hrambi trdega kuriva, z bruto površino 50 m² in višino
največ 3m, merjeno od najnižje točke objekta, pri katerem je streha hkrati strop nad prostorom;
4. Garaža, to je enoetažen, pritlične objekt, namenjen shranjevanju osebnih motornih vozil, z bruto površino
največ 50 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je
hkrati strop nad prostorom; Sem med drugim spada: pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski
vrt in podobni objekti.
5. Enoetažen objekt, namenjen reji živali, stavbe: površina do vključno 100 m², ribogojnice: prostornina do
vključno 2000 m³. Sem med drugim spada tudi hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in
ribogojnica. Sem ne spada premični čebelnjak.
6. Tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto gradbene površine 40 m² in lesene lope za vrtno orodje (brez
pasovnih temeljev), če ne presegajo bruto gradbene površine 10 m²,
7. Bazen, to je montažen ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, lahko pa tudi gašenju morebitnega
požara, če je njegova tlorisna površina do 30 m² in globina do 1,35 m, merjeno od roba do dna;
8. Silos, to je objekt v obliki stolpa ali korita za hranjenje in skladiščenje snovi v razsutem stanju oziroma za
konzerviranje krme – pri koritastem silosu je tlorisna površina največ 150 m², pri stolpastem silosu pa je
tlorisna površina največ 30 m² in višina najvišje točke objekta največ od 5 do 10 m, merjeno od najnižje
točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
9. Skedenj, to je enoetažen, pritličen objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje sena ali slame z
bruto površino največ 150 m² in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta,
katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
10. Kmečka lopa, to je enoetažen, pritlični objekt, namenjen shranjevanju kmetijske mehanizacije, z bruto
površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha
je hkrati strop nad prostorom;
11. Gnojišče, to je objekt za skladiščenje hlevskega gnoja, zgrajen kot za vodo neprepustna ploščad,
drenirana v za vodo neprepustno gnojnično jamo in brez odvoda v površinske ali podzemne vode, če je
njegova tlorisna površina največ 200 m² in višina najvišje točke objekta največ 2 m, merjeno od najnižje
povprečne točke terena;
12. Zbiralnik gnojnice ali gnojevke, to je za vodo neprepustna laguna ali drug podoben za vodo neprepusten
objekt, če je njegova prostornina do 150 m³;
13. Nepretočna greznica, izdelana kot neprepusten zbiralnik, namenjena zbiranju komunalne odpadne vode,
iz katerega se komunalna odpadna voda odvaža v čiščenje in obdelavo na komunalno čistilno napravo, če je
njena prostornina do 50 m³:
14. Pretočna greznica, namenjena anaerobni obdelavi komunalne odpadne vode, izdelana skladno s
standardoma SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752 – 1 : 1995, če je njena prostornina do 20 m³;

15. Ograja višina nad 2 m do vključno 3 m. Sem med drugim spada: varovalna ograja, sosedska ograja,
igriščna ograja, protihrupna ograja. Sem ne spada: podporni zid, ograja in obora za pašo živine oz. gojenje
divjadi in ograja ter opora za trajne nasade, ograje, ki niso objekt npr. leseni plot.
16. Podporni zid – konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri
računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid. Višinska razlika med
zemljiščem do 1,5 m. Sem med drugim spada podporni zid z ograjo.
17. Nadstrešek, to je streha pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih
mest za komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ
3,5 m, merjeno do najnižje točke objekta;
18. Namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic, satelitskih anten, markiz, senčnikov, strešnih oken,
gradnja dimnikov do višine 15 m, vse pri obstoječih objektih,
19. Zimski vrt površina vključno do 50 m²,
20. Zasteklitev balkonov, teras pri obstoječih objektih; za večstanovanjske objekte in bloke je zahtevano
enotno oblikovanje za celotno zgradbo,
21. Tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti, če ni potrebna
dodatna komunala ureditev,
22. Ureditve in objekti za potrebe športa in rekreacije: pomožni objekti za šport in rekreacijo velikosti do 15
m² (garderobe, shramba rekvizitov, WC),
23. Ureditev prostora za smetnjake in kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico),
24. Postavitev mikro urbane opreme (klopi, igrala, korita za rože in grmovnice), dopolnilna oprema parkov
in otroških igrišč ter ureditev otroških igrišč s površino do 40 m²,
25. Odprti sezonski gostinski vrt, to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata, če je tlorisna
površina zemljišča največ 50 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta;
26. Pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500
m², višina najvišje točke 6m, merjeno od najnižje točke objekta; tlorisna površina je lahko večja, če ima šotor
ustrezen certifikat oziroma izjavo proizvajalca, da je izdelan v skladu s standardom o začasnih objektih
DSIST EN 13782, oziroma, dokler ta standard še ni izdan kot evropski, privzeti standard PSIST prEN
13782:2001 – Naprave in konstrukcije za začasne objekte in zabaviščne parke;
27. Objekt za oglaševanje, to je reklamni stolp ali pano, na katerega so nameščena oglasna sporočila, s
površino prostora za namestitev oglasnih sporočil nad 12 m² do vključno 40 m² in višino najvišje točke
največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, razen panojev, ki so del fasade stavbe; Sem spadajo tudi
objekti za oglaševanje na kozolcih.
28. Pomožni objekt v javni rabi – stavbe: površina nad 40 m² do vključno 60 m², gradbeno inženirski objekti:
višina nad 3,5 m do vključno 10 m. Sem med drugim spada grajena urbana oprema, telefonska govorilnica,
sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajena
oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula),
grajen gostinski vrt; Pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne
razsvetljave, cestni silos.
29. Objekt za telekomunikacijsko opremo tlorisne površine do 30 m², za nameščanje radijskih postaj za
radioamaterje s pripadajočimi antenami do višine 10m.
30. Športno igrišče na prostem – grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima
spremljajočih objektov ali tribun, površina do vključno 1000 m². Sem med drugim spada teniško,
nogometno, košarkaško, rokometno igrišče, in-line hokej, golf, kajakaška proga na divjih vodah, grajeno

smučišče na vodi, kotalkališče, ragbi in bejzbol igrišče, odbojkarsko igrišče, poligon za kolesa ali motorje.
Sem ne spada travnata površina za igre na prostem (ni objekt).
31. Vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije na javnih cestah v upravljanju Občine Hodoš v skladu
s predpisi o javnih cestah ter vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije na ne kategoriziranih cestah
in poteh v skladu s pogoji, ki jih določi njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec,
32. Vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob soglasju in skladno s pogoji upravljavca vodotoka,
nasipavanje terena na površini do 1 ha in druga manjša zemeljska dela, skladno s soglasjem lastnika
zemljišča,
33. Vodnjak, vodomet nezahteven višina nad 5 m, globina nad 30 m, enostaven višina do vključno 5 m,
globina do vključno 30 m. Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje – prostornina razlivne
vode do 250 m² do vključno 2000 m³. Sem spada med drugim: grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem potne in
tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara,
grajen ribnik, okrasni bazen.
34. Drenaže na posameznih zemljiščih do površine 1 ha, namenjenem individualni rabi lastnika zemljišča,
nemoteče za sosednja zemljišča,
35. Rezervoarji za kurilno olje do 5 m³, tipski mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do prostornine 5 m³
na funkcionalnem zemljišču objektov in izvedba priključka plinovodnega omrežja s priključno močjo do 50
KW od glavnega distribucijskega omrežja do posameznega porabnika in notranja preureditev kotlovnic za
priključno moč do 50 KW, vse za potrebe občanov in njihovih družin (izključno za individualne stanovanjske
objekte) s tem, da investitor k priglasitvi, razen dokumentacije iz 8. člena tega odloka, predloži tudi:
36. Rezervoar – objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami, rezervoarji za vodo,
prostornine do vključno 100 m³.
37. Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekt ki ni namenjen prebivanju) – površina do
vključno 80 m². Sem med drugim spada: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin.
Mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od
2000 PE). Nezahteven objekt zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE, enostaven objekt zmogljivost do
vključno 50 PE.
Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, sem spada tudi: priključek
na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na
objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska
omrežja (kabelska, telefonska omrežja).
Samostojno parkirišče, nezahteven objekt površina do vključno 200 m². Sem med drugim spada: parkirišče
kot samostojen objekt, vključno z dovozi. Sem pa ne spada: izvedba del za ureditev dvorišča in vrta.
Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne, sem ne spada kolesarska pot ali pešpot, ki je del cestnega
sveta.
Pomožni komunalni objekt, sem med drugim spada: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski
in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna
postaja ter merilne in regulacijske postaje, ekološki otok. Sem pa ne spada: bazen za gašenje požara,
pomožni objekt na plinovodu, vročevodu, parovodu in toplovodu.
Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za
spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, enostaven objekt – stavbe površina do vključno 40 m²,
gradbeno inženirski objekti pa vsi. Sem med drugim spada: objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju,
npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško
strelišče; meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih
voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje
seizmičnosti.

III. POGOJI IN OMEJITVE
3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
- upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je določena v prostorskih izvedbenih aktih,
- posegi morajo biti skladni z drugimi splošnimi akti občine,
- zaradi postavitve objektov ne smejo biti prizadete pravice in interesi drugih oseb,
- zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z varstvom okolja, sanitarnimi, požarno varstvenimi,
vodnogospodarskimi, obrambno zaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in
kulturne dediščine.
4. člen
Splošne omejitve pri postavitvi pomožnih objektov:
- zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
- s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi trajni komunalni in drugi priključki na javne komunalne objekte
in naprave,
- z odstranitvijo objektov mora biti možna vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje.
5. člen
Arhitekture, oblikovanje in druge omejitve:
V skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost.
6. člen
Posebne omejitve:
- skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov (2 ali več pomožnih objektov), ki so kakorkoli
povezani v celoto, ne sme presegati 50 m²,
- vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni
prepovedana,
- za vse posege v večstanovanjskih objektih je zahtevano enotno oblikovanje in izbira materialov,
- za posege iz 2. člena tega Odloka je potrebno upoštevati Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost.
IV. PRIGLASITEV DEL
7. člen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z določili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-ta
priglasiti.
Odločbo o dovolitvi priglašenih del skladno s tem odlokom izda pristojni upravni organ, le-ta pošlje izdano
odločbo v vednost upravi Občine Hodoš.
8. člen
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
- vlogo za izdajo
- mapno kopijo
- vrisani tloris in prerez A:A
- opis predvidene gradnje
- zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj bi objekt stal ali se poseg
izvajal,
- morebitna soglasja,
- če gre za začasni objekt (sezonska postavitev), datum do katerega bo objekt stal,
- soglasje upravljavca javne ceste za postavitev ograje v varstvenem pasu javne ceste, za postavitev ograje ob
nekategorizirani cesti pa soglasje njenega lastnika ali upravljavca,

Pristojni upravni organ glede na vrsto objekta ali posega v prostor v postopku določi, katera mnenja in
soglasja je potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.
Kolikor zahtevana soglasja in mnenja niso izdana v zakonitem roku (ne glede na to, ali je zanje zaprosil
naročnik ali upravni organ), se šteje, kot da je soglasje ali mnenje pozitivno.
V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
9. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka vršijo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor pristojne inšpekcijske službe.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
10. člen
Za kršitve določb tega odloka se uporabljajo kazenske določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor.
VII. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z uveljavitvijo tega Odloka preneha veljavnost Odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v
prostor na območju Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 71/99).
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu, objavi pa se v občinskem glasilu.
Številka: 032-0003/2014-60
Hodoš, dne 4. decembra 2015
Župan Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.

Na podlagi 2. odstavka 2. člena, 25., 26., 27. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06),
15., 23., 92., 94., 95., 97., 98., 99. in 100. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11), 2.
odstavka 15. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš (Uradni list RS,
št. 6/00) je Občinski svet Občine Hodoš na 8. redni seji dne, 3. decembra 2015 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi Javnega podjetja Hodoš d.o.o. javno komunalno podjetje, d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa dejavnost, sestava, financiranje in poslovanje družbe javnega
komunalnega podjetja Hodoš d.o.o., (v nadaljnjem besedilu: družba), katerega ustanovitelj je
Občina Hodoš (v nadaljnjem besedilu: družbenik).
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma družbe je: Hodoš, javno komunalno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: JKP Hodoš d.o.o.
Sedež družbe je: Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos.
3. člen

Družba ima pečat z naslednjo vsebino: JKP Hodoš d.o.o., javno komunalno podjetje d.o.o.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
Glavna dejavnost družbe je:
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Druge dejavnosti družbe so:
A01.110

Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic

A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna
A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.410 Prireja mleka
A01.420 Druga govedoreja
A01.450 Reja drobnice
A01.500 Mešano kmetijstvo
A01.610

Storitve za rastlinsko pridelavo

A01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A01.630 Priprava pridelkov
A02.200 Sečnja
A02.400 Storitve za gozdarstvo
B08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
D35.119 Druga proizvodnja električne energije
E37.000 Ravnanje z odplakami
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110 Gradnja cest
F42.130 Gradnja mostov in predorov

F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.110 Rušenje objektov
F43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F43.210

Inštaliranje električnih napeljav in naprav

F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in grevalnih napeljav in naprav
F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330 Oblaganje tal in sten
F43.341 Steklarska dela
F43.342 Pleskarska dela
F43.390 Druga zaključna gradbena dela
F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.990 Druga specializirana gradbena dela
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.310 Drug kopenski potniški promet
H49.410 Cestni tovorni promet
H49.420 Selitvena dejavnost
H52.100 Skladiščenje
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
I55.100

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

I55.300

Dejavnost avtokampov, taborov

I56.101

Restavracije in gostilne

I56.103

Slaščičarne in kavarne

I56.210

Priložnostna priprava in dostava jedi

I56.290

Druga oskrba z jedmi

I56.300

Strežba pijač

J60.200

Televizijska dejavnost

J61.100

Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

J61.200

Brezžične telekomunikacijske dejavnosti

J61.300

Satelitske telekomunikacijske dejavnosti

J61.900

Druge telekomunikacijske dejavnosti

K64.920

Drugo kreditiranje

L68.100

Trgovanje z lastnimi nepremičninami

L68.200

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

L68.320

Upravljanje z nepremičninami za plačilo po pogodbi

N77.110

Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

N77.120

Dajanje tovornjakov v najem in zakup

N77.320

Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup

N81.100

Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

N81.210

Splošno čiščenje stavb

N81.220

Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

N81.290

Čiščenje cest in drugo čiščenje

N81.300

Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

N82.300

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

R93.110

Obratovanje športnih objektov

R93.299

Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S96.090

Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
5. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

6. člen
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti podjetja, mora družba pri
opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki ustanovitelja in drugimi predpisi.
IV. USTANOVITELJ DRUŽBE
7. člen
Edini ustanovitelj in družbenik družbe je Občina Hodoš, Hodoš 52, matična številka 13577344.
Ustanoviteljske pravice edinega družbenika izvršuje Občinski svet Občine Hodoš.
8. člen
Družbenik odloča o zadevah, ki jih določa zakon, občinski akt ali statut podjetja.
V. OSNOVNI KAPITAL
9. člen
Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 € in ga zagotavlja Občina Hodoš s svojim vložkom, ki se
vplača v celoti v denarju ob ustanovitvi.
VI. ORGANI DRUŽBE
10. člen
Organi družbe so:
– družbenik,
– nadzorni svet,
– direktor.
Družbenik
11. člen
Pristojnosti in obveznosti edinega družbenika so:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– potrjuje poslovno poročilo, obračun in zaključni račun družbe,
– sprejme statut in statusne spremembe družbe,
– imenuje in razrešuje direktorja družbe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja družbe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določata zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o
gospodarskih družbah in drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu z odlokom o ustanovitvi družbe, tem statutom in drugimi
predpisi in splošnimi akti.
Družbenik odloča še o drugih zadevah, ki jih določa 505. člen zakona o gospodarskih družbah.
Nadzorni svet
12. člen
Nadzorni svet šteje pet članov, od katerih tri člane imenuje družbenik, dva člana pa imenujejo
delavci družbe v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let.
Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega sveta.
13. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe:
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo družbe,
– daje navodila in smernice za delo direktorja družbe,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost družbe in njegova gospodarska gibanja,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte družbe,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe.
S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja,
povezana z njegovim delovanjem.
Direktor
14. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki je odgovoren za zakonito delo družbe.
Direktorja imenuje in razrešuje družbenik družbe na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in
po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.
Direktorja se imenuje za 4 leta, ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
15. člen
Statut podjetja opredeli način sklicevanja sej organov podjetja in druga vprašanja, pomembna za
delovanje organov podjetja.

VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
16. člen
Družbo predstavlja in zastopa direktor brez omejitve.
VIII. FINANCIRANJE
17. člen
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
– s plačili za storitve;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– iz sredstev ustanoviteljice;
– iz drugih virov.
Gospodarske javne službe po tem odloku so profitne dejavnosti.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Družba pridobi pravno osebnost z vpisom v sodni register.
Družba sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
19. člen
Premoženje podjetja, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb
(infrastrukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.
20. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Družbenik za obveznosti podjetja ne odgovarja.
X. DOBIČEK IN IZGUBA
21. člen
O razporejanju dobička odloča družbenik v skladu z zakonom.
Morebitno izgubo podjetja pokriva družbenik v skladu z zakonom.
S statutom podjetja se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja izgube ter način
ugotavljanja in uporabe dobička.
XI. SPLOŠNI AKTI
22. člen
Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut javnega podjetja, v katerem se podrobneje uredi zlasti
organizacija in delovanje družbe ter njegovih organov in druga vprašanja. Nadzorni svet in direktor
lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Občinski svet Občine Hodoš sprejme statut javnega komunalnega podjetja Hodoš d.o.o., najpozneje
v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Do imenovanja direktorja po javnem razpisu opravlja funkcijo vršilec dolžnosti direktorja.
25. člen
Vpis podjetja v sodni register mora biti priglašen najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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