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OBČINA BENEDIKT 

 
300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Benedikt za leto 2014 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 100/2008-
odl. US, 79/2009 in 51/2010, 84/2010 – Odl. US in 
40/2012 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 in 110/2011-ZDIU 
12) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 14/2011) je Občinski svet Občine 
Benedikt na svoji 5. izredni seji, dne 9.4.2014 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PRORAČUNU OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2014 

 
1. člen 

V odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2014 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2013; v 
nadaljevanju: odlok) se za 11. členom doda 11. a člen, 
ki se glasi:  

"11.a člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna) 

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina 
lahko v letu 2014 zadolži do višine 340.000,00 evrov." 
 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 41002-003/2013-33 
Benedikt, 11. april 2014 
 
 Občina Benedikt 
 Milan Gumzar, župan 
 

 
 

OBČINA BLED 
 

301. Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin v Občini Bled 

 
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-
ZUKN, 57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja 
/ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-
ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 
Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-
1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 
57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013), 16. 
člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 – 
UPB, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na svoji 18. 
redni seji, dne 18. 3. 2014 sprejel 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  
UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V 

OBČINI BLED 
 

1 Splošne določbe 
 

1. člen 
(uporaba izrazov) 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 
(javna služba) 

S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne 
lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na 
območju Občine Bled (v nadaljevanju: občina). 
 

3. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se določi: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201392&stevilka=3337
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 organizacijska in prostorska zasnova opravljanja 
javne službe, 

 vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska 
razporeditev, 

 pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

 pravice in obveznosti uporabnikov, 

 viri financiranja javne službe, 

 vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za 
izvajanje javne službe, ki so lasti občine ter del 
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga 
uživa in 

 nadzor nad izvajanjem odloka. 
 

4. člen 
(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 
prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem 
odlokom se uporabljajo državni predpisi, ki urejajo 
opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka.  
 

5. člen 
(pomen pojmov) 

Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo 
naslednji pomen: 

1. utrjene javne površine so: avtobusna postajališča, 
utrjene poti in turistične pešpoti, javne športne 
površine, trgi in tržnice, javna stranišča, otroška 
igrišča, kopališča ter druge utrjene javne površine 
določene s predpisi občine;  

2. zelene javne površine so: javni parki, drevoredi, 
nasadi in travnate površine (zelenice), ki se 
nahajajo ob javnih cestah in poteh, javnih športnih 
površinah, pokopališčih in spomenikih, posamezne 
skupine dreves in rastišča posameznih dreves, 
pomembnih za naravno okolje, parkovno urejeni 
gozdovi, parkovno urejene vodne brežine ter druge 
zelene javne površine določene s predpisi občine. 

 
2 Organizacijska in prostorska zasnova 

opravljanja javne službe 

 
6. člen 

(oblika opravljanja javne službe) 

(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka opravlja javno 
podjetje Infrastruktura Bled d. o. o. (v nadaljevanju: 
izvajalec javne službe). Opravljanje javne službe se 
izvaja na celotnem območju občine. 
(2) Za urejanje in čiščenje javnih površin z omejeno 
splošno rabo, s katerimi v okviru svoje dejavnosti 
upravljajo drugi uporabniki, so odgovorni sami. To so 
predvsem javne površine ob šolah, vrtcih, zdravstvenem 
domu, upravnih zgradbah, v okviru stanovanjskih 
naselij, športnih objektov, proizvodnih ali turističnih 
območij ter območij kulturnih in naravnih spomenikov ali 
objektov. 
 
3 Vrste in obseg storitev javne službe ter 

njihova prostorska razporeditev 
 

7. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 

(1) Javna služba po tem odloku obsega: 

 urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in 

 urejanje in čiščenje zelenih javnih površin. 
(2) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin iz prvega 
odstavka tega člena obsega: 

1. čiščenje utrjenih javnih površin, ki obsega: 

 ročno in strojno pometanje ter pobiranje in 
odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin, 

 odstranjevanje plevelov in odpadlega listja, 

 zimsko službo, skladno s programom občine, 

 praznjenje košev za odpadke,  

 odstranjevanje grafitov, 

 zbiranje in odvoz odpadkov ob prireditvah v 
skladu s pogoji občine; 

 vzdrževanje igral na otroških igriščih 

 vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov in 
pokrovov; 

 krpanje udarnih jam na javnih površinah; 
2. vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev 

za odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za 
zastave, premičnih stranišč in drugih montažnih 
kabin ter druge podobne opreme; 

3. vzdrževanje in upravljanje javnih stranišč, ki 
obsega: 

 urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in 
opreme  

 varovanje objektov in opreme, 

 zagotavljanje redne oskrbe z energijo in vodo; 
4. vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih 

površin v dobrem stanju za zagotavljanje varnosti 
in prehodnosti; 

5. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih 
javnih površinah opravljajo v daljših časovnih 
obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja 
njihovih prehodnih in varnostnih lastnosti. 

(3) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin iz prvega 
odstavka tega člena obsega: 

1. urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, ki 
obsega: 

 spomladansko in jesensko čiščenje, 

 redna košnja trave, obnavljanje in nega 
travnatih površin ter zatiranje plevela, 

 varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, 
škodljivci, paraziti in poškodbami, 

 sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic 
in živih mej, 

 sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in 
nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves, 

 urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov, 

 urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v 
betonskih koritih in cvetličnih posodah, 

 vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in 
objektov, 

 vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih 
utrjenih površin na območju zelenih površin, 

 postavitev in vzdrževanje opozorilnih in 
označevalnih tabel, 

 pobiranje in odvoz odpadkov; 
2. izvajanje čistilnih akcij, zlasti sanacije in 

preprečevanje nastajanja divjih odlagališč 
odpadkov; 

3. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih 
javnih površinah opravljajo v daljših časovnih 
obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja stanja 
zelenih javnih. 

(3) Javna služba po tem odloku obsega tudi 
okraševanje z zastavami in drugimi elementi za 
okrasitev v času praznikov in prireditev, vzdrževanje in 
nadomeščanje zastav. 
 

8. člen 
(izvedbeni program) 

(1) Urejanje in čiščenje javnih površin iz 6. člena tega 
odloka izvaja izvajalec javne službe v skladu z 
izvedbenim programom urejanja in čiščenja ter 
vzdrževanja javnih površin na območju občine.  
(2) Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi 
izvajalec javne službe in ga posreduje v uskladitev 
strokovnim službam občine do 1. septembra tekočega 
leta. Sestavni del izvedbenega programa je ocena 
stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v občini ter 
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cenik javne službe. Izvedbeni program za prihodnje leto 
se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto. 
(3) Občinska uprava določi prednostne naloge, ki se 
izvajajo v okviru Izvedbenega programa. 
 
4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih 

dobrin 
 

9. člen 
(evidence) 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s 
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe. 
 

10. člen 
(javna obvestila in naznanila) 

Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin 
redno obveščati o stanju javnih površin v občini ter 
omejitvah uporabe v sredstvih javnega obveščanja in na 
svetovnem spletu. 
 
5 Pravice in obveznosti uporabnikov 
 

11. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin) 

(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih 
lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, 
določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine na 
območju občine. 
(2) Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni 
službi občine oziroma izvajalcu javne službe sporočiti 
vsako poškodbo ali spremembo na javni površini, ki 
lahko vpliva na varno uporabo javnih površin na 
območju občine. 
 

12. člen 
(prepovedana dejanja in kazni) 

Prepovedana dejanja na javnih površinah in predpisane 
kazni določajo odlok, ki ureja javni red in mir v občini, ter 
drugi državni ali občinski predpisi. 
 
6 Viri in način financiranja javne službe 
 

13. člen 
(viri in način financiranja storitev) 

(1) Javna služba se financira s ceno javnih dobrin, iz 
proračunskih sredstev in iz drugih virov, določenih z 
zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. Zaračunavanje 
javnih dobrin določi občina. 
(2) Izvajalec javne službe oblikuje cenik javne službe po 
stroškovnem načelu, ki upošteva pokrivanje proizvodnih 
in režijskih stroškov, pri čemer ni upravičen do dodatnih 
marž ali provizij zaradi posredovanja storitev.  
(3) Z morebitnim presežkom prihodkov nad odhodki 
razpolaga občina, pri čemer jih prednostno nameni za 
nakup osnovnih sredstev in opreme, ki so potrebna za 
izvajanje javne službe. 
(4) Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih površin 
načrtuje in izvaja občina. 
 
7 Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih 

za izvajanje javne službe, ki so last občine ter 
del javne lastnine, ki je javno dobro in 
varstvo, ki ga uživa 

 
14. člen 

(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za 
izvajanje javne službe) 

(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne 
površine na območju občine. Javne površine so last 
občine ter del javne lastnine.  

(2) Izvajalec vodi kataster javnih površin. Morebitne 
spremembe v katastru javnih površin mora občina javiti 
izvajalcu javne službe. 
 

15. člen 
(javno dobro) 

(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega 
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice 
s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic. Objekti in 
naprave, namenjeni za izvajanje obveznih gospodarskih 
javnih služb, ki so določeni kot javno dobro, se lahko 
uporabljajo samo na način in pod pogoji, določenimi z 
zakonom.  
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni 
površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje 
vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in 
telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov 
in naprav javnega pomena, pod pogoji, določenimi s 
predpisi, ki urejajo javne površine v občini. 
(3) Občina lahko predpiše pogoje in način javne, 
posebne in podrejene rabe objektov in naprav, 
namenjenih za izvrševanje javne službe.  
(4) Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za 
izvajanje gospodarskih javnih služb, ali s pogoji za 
njihovo rabo se ne sme omejevati osnovni namen 
objekta ali naprave, razen če to zahteva ohranitev 
njegove substance. 
 
8 Nadzor nad izvajanjem določil odloka 
 

16. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja 
občinska uprava občine.  
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski 
inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti 
izvrševanje določb tega odloka.  
(3) Pristojna služba občinske uprave ima pravico 
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi 
izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati 
določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  
 
10 Končna določba 

 
17. člen 

(objava in veljavnost odloka) 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o urejanju javnih površin in njegove spremembe (Uradni 
list RS, št. 11/02, 5/03, 32/10, 31/11). 
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 

Številka: 034-1/2014-8 
Datum: 18.03.2014 
 
 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 
 

 
 
302. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Bled 

 
Na podlagi 45. člena Odloka o načinu opravljanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 
27/12) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, 
št. 67/09, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 18. 
redni seji dne 18.03.2014 sprejel  
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TEHNIČNI PRAVILNIK 
O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI NA 

OBMOČJU OBČINE BLED 
 

I.  Splošna določila 
 

1. člen 

(1) Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki 
na območju Občine Bled (v nadaljevanju: »Tehnični 
pravilnik«) skladno z določbo 45. člena Odloka o načinu 
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (v 
nadaljevanju: »Odlok«), obsega:  

1. opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;  
2. tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja 

odpadkov;  
3. tipizacijo predpisanih zabojnikov za odpadke, 

vključno z merili za določanje izhodiščne 
prostornine zabojnikov za posamezne kategorije 
uporabnikov;  

4. tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke 
in pogoje njihove uporabe;  

5. minimalne standarde za določitev prevzemnih 
mest in zbiralnic, vključno s skupnimi prevzemnimi 
mesti na nedostopnih krajih;  

6. podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih 
odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah 
ločenih frakcij in v zbirnih centrih;  

7. podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih 
odpadkov, nevarnih odpadkov, bioloških 
odpadkov;  

8. podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in 
prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov;  

9. druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih 
standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki 
skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne 
službe.  

(2) Določbe Tehničnega pravilnika se nanašajo 
pretežno na storitve zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov.  
(3) Izrazi, uporabljeni v Tehničnemu pravilniku, imajo 
naslednji pomen:  

 izvajalec je izvajalec storitev zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov; 

 mešana embalaža je plastična, kovinska in 
sestavljena embalaža, folije in embalažni stiropor; 

 uporabnik je vsak imetnik oz. povzročitelj 
komunalnih odpadkov;  

 drugi uporabnik je vsak uporabnik, razen 
gospodinjstva;  

 občina je Občina Bled.  
 

2. člen 

Storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov so:  

 prevzem mešanih komunalnih odpadkov od 
uporabnikov na prevzemnih mestih,  

 prevzem ločeno zbranih frakcij od uporabnikov na 
prevzemnih mestih,  

 prevzem frakcij komunalnih odpadkov v zbiralnicah 
ločenih frakcij,  

 prevzem kosovnih odpadkov od uporabnikov na 
prevzemnih mestih,  

 prevzem bioloških odpadkov na prevzemnih 
mestih tistih uporabnikov, ki bioloških odpadkov ne 
kompostirajo sami,  

 prevzem nevarnih odpadkov s premično zbiralnico 
v akciji,  

 zbiranje in prevzemanje vseh ločenih frakcij 
komunalnih odpadkov v zbirnih centrih,  

 transport do zbirnega centra (razen, če je slednji 
prevzemno mesto),  

 tehtanje, opredelitev in evidentiranje vrste 
odpadkov ter priprava predpisane spremne 
dokumentacije,  

 vizualna kontrola in odbiranje odpadkov,  

 predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje, 

 priprava odpadkov za prevoz in predajo zbiralcem, 
obdelovalcem ali odstranjevalcem, 

 začasno skladiščenje odpadkov,  

 prevoz odpadkov do zbiralca, obdelovalca ali 
odstranjevalca odpadkov,  

 predaja odpadkov zbiralcu, obdelovalcu ali 
odstranjevalcu odpadkov in  

 obveščanje in ozaveščanje uporabnikov. 
 

II.  Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov 
 
1.  Tehnologija ravnanja z odpadki 
 

3. člen 
(tehnologije zbiranja komunalnih odpadkov) 

(1) V Občini se odpadki zbirajo ločeno na več 
načinov/tehnologij, odvisno od vrste in lastnosti 
odpadkov ter značilnosti naselij. Uporabniki obvezno 
ločujejo odpadke na izvoru, izvajalec pa jih prevzema na 
način oziroma s tehnologijo, ki velja za območje oziroma 
naselje, v katerem nastajajo odpadki.  
(2) Zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat 
do vrat« je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov pri 
uporabnikih. Primerna je predvsem za zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov, ločeno zbranih frakcij embalaže, 
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, papirja in 
zelenega vrtnega odpada ter kosovnih odpadkov.  
Zbiranje – prevzem odpadkov po sistemu »od vrat do 
vrat« se načeloma izvaja s:  

 specialnim tovornim vozilom – smetarjem za 
prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 
120 do 1.100 litrov,  

 specialnim tovornim vozilom – nakladalcem za 
prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 
5,0 do 7,0 m³ ali razsutem stanju, opremljenim s 
hiabom in 

 specialnim tovornim vozilom – abroll nakladalcem, 
opremljenim s hiabom. 

 (3) Zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij je 
osnovna tehnologija ločenega zbiranja odpadkov po 
geografsko zaključenih skupinah uporabnikov. Primerna 
je za strnjeno naseljena območja in za ločeno zbiranje 
odpadkov na redkeje poseljenih območjih. Zbiralnice 
ločenih frakcij so lahko stacionarne ali premične. 
Stacionarne zbiralnice ločenih frakcij se uporabljajo za 
stalno zbiranje nenevarnih ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov, premične pa za občasno zbiranje nevarnih 
frakcij komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Zbiranje 
– prevzem odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij se 
izvaja s: 

 specialnim tovornim vozilom – smetarjem za 
prevzemanje odpadkov v klasičnih zabojnikih 
volumna od 120 do 1.100 litrov.  

(4) Akcija zbiranja odpadkov je tehnologija enkratnega 
zbiranja odpadkov, ki lahko temelji na tehnologiji 
zbiranja »od vrat do vrat« ali premični zbiralnici ločenih 
frakcij. Akcije se lahko izvajajo na odpoklic ali pa so 
datumsko natančno načrtovane za posamezno 
poselitveno območje s koledarjem zbiranja komunalnih 
odpadkov. Tehnologija akcije zbiranja odpadkov se 
uporablja za zbiranje nevarnih frakcij komunalnih 
odpadkov s premično zbiralnico in zelenega vrtnega 
odpada ter kosovnih odpadkov.  
Zbiranje – prevzem odpadkov v akcijah zbiranja 
odpadkov se izvaja s: 
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 specialnim tovornim vozilom – nakladalcem za 
prevzemanje odpadkov v zabojnikih volumna od 
5,0 do 7,0 m³ ali razsutem stanju, opremljenim s 
hiabom, 

 specialnim tovornim vozilom – abroll nakladalcem, 
opremljenim s hiabom in 

 premično zbiralnico nevarnih odpadkov. 
(5) Zbiranje odpadkov v zbirnem centru je tehnologija 
zbiranja vseh vrst odpadkov. Uporabnik sam pripelje 
odpadke v zbirni center in jih razvrsti v ustrezno 
označene zabojnike.  
 
2.  Tehnologija, pogoji in način ločenega 

zbiranja odpadkov 
 

4. člen 
(tehnologije, pogoji in načini ločenega zbiranja 

odpadkov) 

(1) V skladu s predpisi s področja varstva okolja je 
obvezno ločevanje odpadkov na izvoru – pri 
uporabnikih.  
(2) V okviru javne službe, se na območju Občine 
zagotavljajo naslednji načini ločevanja odpadkov:  

 zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri 
uporabnikih na prevzemnih mestih,  

 zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada pri uporabnikih na 
prevzemnih mestih, 

 zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada v zbiralnicah ločenih 
frakcij, 

 zbiranje mešane embalaže pri uporabnikih na 
prevzemnih mestih,  

 zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske 
embalaže pri uporabnikih na prevzemnih mestih,  

 zbiranje embalaže (mešane, steklene, papirne) v 
zbiralnicah ločenih frakcij,  

 zbiranje v akcijah (nevarni odpadki),  

 zbiranje kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada na prevzemnih mestih po naročilu z 
»bonom« in  

 zbiranje v zbirnih centrih. 
(3) Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in zbiranje 
mešane embalaže na zbirnih mestih uporabnika je 
obvezno za vsa gospodinjstva in vse druge uporabnike. 
Morebitna obveznost dodatnih zabojnikov na zbirnih 
mestih se za gospodinjstva in druge uporabnike določi v 
letnem programu ravnanja z odpadki. 
 

5. člen 
(dinamika zbiranj po posameznih kategorijah 

odpadkov) 

(1) Točna dinamika zbiranja odpadkov se določi na 
letnem nivoju v programu zbiranja odpadkov. Podlaga 
za določanje so količine zbranih odpadkov v preteklem 
letu in rezultati ocene odpadkov oziroma sortirnih analiz 
mešanih komunalnih odpadkov v preteklem letu, ki jih v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, izdela 
pooblaščeni izvajalec.  
(2) Dinamika zbiranja odpadkov s tehnologijo »od vrat 
do vrat« po vrstah odpadkov je praviloma sledeča:  

 26-krat letno za mešane komunalne odpadke za 
individualne stanovanjske objekte do vključno s 
tremi stanovanji in druge uporabnike;  

 52-krat letno za mešane komunalne odpadke za 
več stanovanjske objekte s štirimi ali več 
stanovanji s skupnimi zabojniki za mešane 
odpadke ter pogodbene uporabnike; 

 52-krat letno za biološko razgradljive kuhinjske 
odpadke;  

 26-krat letno za odpadno mešano embalažo;  

 13-krat letno za odpadni papir (papir, karton, 
papirna in kartonska embalaža). 

(3) Minimalna dinamika praznjenja zbiralnic ločenih 
frakcij je 26-krat letno. Izvajalec zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov je dolžan prilagajati dinamiko 
praznjenja zabojnikov v zbiralnicah dejanskim 
potrebam.  
(4) Minimalno število akcij zbiranja nevarnih odpadkov 
je 1-krat letno.  
(5) Minimalno število akcij zbiranja kosovnih odpadkov 
je 2-krat letno.  
(6) Minimalno število akcij zbiranja zelenega vrtnega 
odpada je 2-krat letno.  
(7) Minimalno obratovanje zbirnega centra je 10 ur 
dnevno v času delovnika in 4 ure ob sobotah v 
dopoldanskem času. 
 
3.  Tipizacija predpisanih zabojnikov za odpadke 

in merila za določanje izhodiščne prostornine 
opreme za zbiranje odpadkov 

 
6. člen 

(standardizacija predpisanih zabojnikov in vreč za 
odpadke) 

(1) Uporabniki so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih 
zabojnikih, ki imajo certifikat, da so izdelani v skladu z 
evropskimi normativi o zbirnih zabojnikih za odpadke 
(EN-840-1 do 6).  
(2) Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje odpadne 
embalaže, mešanih komunalnih odpadkov ter 
zabojnikov za ostale vrste odpadkov so:  

 120 litrov,  

 240 litrov,  

 360 litrov,  

 770 litrov in  

 1.100 litrov.  
(3) Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje bioloških 
kuhinjskih odpadkov so:  

 120 litrov,  

 240 litrov in 

 770 litrov.  
(4) Tipske namenske vrečke so namenjene izključno 
zbiranju odpadkov v primeru nedostopnosti objekta za 
specialna vozila ali v primeru povečanih količin 
odpadkov. 
(5) Tipska namenska vreča (80 litrov) za mešane 
komunalne odpadke, je zelene barve z logotipom 
izvajalca javne službe in napisom »vreča za ostanek 
odpadkov«.  
(6) Tipska namenska vreča za odpadno mešano 
embalažo je izključno prosojne barve. 
 

7. člen 
(označevanje predpisanih zabojnikov) 

(1) Barve in označbe za označevanje posameznih 
skupin zabojnikov za sistem zbiranja »od vrat do vrat«, 
glede na ločeno frakcijo komunalnega odpadka, ki se 
zbira v njem, so sledeče:  

 za mešane komunalne odpadke: zabojnik zelene 
barve, pokrov zelene barve,  

 za biološko razgradljive kuhinjske odpadke: 
zabojnik rjave barve, pokrov rjave barve, ustrezna 
nalepka, 

 za zeleni vrtni odpad: zabojnik zelene barve, 
pokrov zelene barve, ustrezna nalepka,  

 za odpadno mešano embalažo: zabojnik zelene 
barve, pokrov rumene barve, ustrezna nalepka, 

 za papir in karton ter papirno in kartonsko 
embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov rdeče 
barve, ustrezna nalepka in 
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 za stekleno embalažo: zabojnik zelene barve, 
pokrov zelene barve, ustrezna nalepka.  

Obstoječi zabojniki, ki jih uporabniki že uporabljajo in 
niso usklajeni glede vsebine in barve se lahko 
uporabljajo do njihove izrabe. V tem primeru morajo biti 
zabojniki obvezno označeni z ustrezno nalepko za 
posamezno vrsto odpadka. 
(2) Označevanje zabojnikov zaradi identifikacije 
uporabnika se izvede najmanj na enega od načinov:  

 elektronski čip se vgradi v utor na robu zabojnika, 
ki je izdelan za v ta namen in  

 črtna koda, ki se nalepi na zabojnik. 
Z vgraditvijo elektronskega čipa mora biti omogočeno 
avtomatsko prepoznavanje zabojnika pred vsakim 
praznjenjem in vodenje evidenc praznjenj. 
 

8. člen 
(merila za določanje izhodiščnega volumna opreme 

za odpadke v gospodinjstvih) 

(1) Pri določanju vrste, števila in prostornine 
zabojnika(ov), ki jih uporabljajo posamezni uporabniki, 
se upošteva predvidena količina, struktura in vrsta 
odpadkov, tehnologija in način zbiranja ter pogostost 
praznjenja.  
(2) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v 
individualnih objektih uporabniki uporabljajo opremo, ki 
je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse 
povzročene količine mešanih komunalnih odpadkov 
med enim in drugim praznjenjem. Velikost opreme je 
enaka ali večja kot 10,00 litrov razpoložljivega volumna 
na osebo na teden. Individualni objekti z eno do 
vključno tremi stanovanjskimi enotami lahko uporabljajo 
skupno opremo z upoštevanjem prej omenjenega 
merila.  
(3) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v 
večstanovanjskih objektih uporabniki uporabljajo skupno 
opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo 
vse povzročene količine mešanih komunalnih odpadkov 
med enim in drugim praznjenjem. Velikost opreme je 
enaka ali večja kot 10,00 litrov razpoložljivega volumna 
na osebo na teden. Dokončno velikost opreme določi 
izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za 
posamezni objekt. 
(4 Za zbiranje mešane embalaže v individualnih objektih 
uporabniki uporabljajo opremo, ki je tolikšne velikosti, da 
lahko vanjo odložijo vse povzročene količine mešanih 
komunalnih odpadkov med enim in drugim praznjenjem. 
Velikost opreme je praviloma enaka ali večja kot 20,00 
litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden. 
Individualni objekti z eno do vključno tremi 
stanovanjskimi enotami lahko uporabljajo skupno 
opremo z upoštevanjem prej omenjenega merila.  
(5) Za zbiranje mešane embalaže v večstanovanjskih 
objektih uporabniki uporabljajo skupno opremo, ki je 
tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse 
povzročene količine mešanih komunalnih odpadkov 
med enim in drugim praznjenjem. Velikost opreme je 
praviloma enaka ali večja kot 20,00 litrov razpoložljivega 
volumna na osebo na teden. Dokončno velikost opreme 
določi izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence 
odvoza za posamezni objekt. 
(6) Ne glede na določbo 3. in 5. odstavka tega člena, 
gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu za zbiranje 
odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov 
lahko uporablja individualno opremo, če z objektom ne 
upravlja upravnik in če je to v skladu z medsebojno 
pogodbo med lastniki  in uporabniki večstanovanjskega 
objekta. 
 

9. člen 
(objekti za občasno bivanje, nenaseljeni objekti, 

opuščeni objekti) 

(1) Objekt za občasno bivanje je po tem Tehničnem 
pravilniku objekt, v katerem ni stalno ali začasno 
prijavljena nobena oseba in v katerem ni stalno 
naseljena nobena oseba, ampak je le v občasni uporabi 
(počitniška hiša).  
(2) V sistem zbiranja komunalnih odpadkov je objekt za 
občasno bivanje vključen z minimalno 120 l zabojnikom 
za mešane odpadke. 
(3) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni 
obveznosti zbiranja komunalnih odpadkov. Za opuščen 
objekt velja dotrajani objekt v katerem ni mogoče bivati, 
nima komunalnih priključkov ter ni več v evidencah 
GURS evidentiran kot stavba. 
(4) Izvajalec lahko uporabniku, ki je lastnik stanovanjske 
stavbe ali drugega objekta, ki zaradi osebnih ali drugih 
okoliščin na podlagi ustreznih dokazil dokaže, da stavba 
ali objekt več kot 12 mesecev ne bo v kakršnikoli 
uporabi, odobri minimalno vključenost stanovanja ali 
objekta v višini 1/3 najmanjšega izhodiščnega 
zabojnika. Kriterij za kontrolo uporabe stanovanjske 
stavbe ali objekta je poraba vode preko vodomera. 
 

10. člen 
(merila za določanje izhodiščne opreme za druge 

uporabnike) 

(1) Merila za določanje izhodiščnega volumna posode 
za druge uporabnike za objekte, v katerih opravljajo 
dejavnost, so določena na podlagi izkustev izvajalca in 
na podlagi podatkov drugih komunalnih podjetij.  
(2) Za zbiranje komunalnih odpadkov v samostojnih 
objektih drugi uporabniki uporabljajo opremo, ki je 
tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse 
povzročene količine komunalnih odpadkov med enim in 
drugim praznjenjem, vendar ne manj kot 120 l. 
(3) Velikost zabojnika mora biti določena tako, da je 
pogostost odvoza najmanj na 14 dni. Izvajalec dogovori 
z drugim uporabnikom velikost zabojnika, število 
zabojnikov in pogostost odvoza. 
(4) V primeru, da povzročitelj odpadkov iz dejavnosti na 
prevzemnem mestu souporablja zabojnik v poslovno 
stanovanjskem objektu, je najmanjša velikost posode, ki 
se povzročitelju iz dejavnosti obračuna 120 litrov.  
(5) Odjemna mesta v gostinstvu in storitvenih 
dejavnosti, katerih dejavnost povzroča odpadke, ki so 
opredeljeni v Uredbi o ravnanju z biološko razgradljivimi 
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, morajo 
na odjemnem mestu imeti tudi zabojnik za 
biorazgradljive kuhinjske odpadke. 
 

11. člen 
(pogodbeni uporabniki) 

(1) Pogodbeni uporabniki so tisti drugi uporabniki, ki 
presegajo merila zabojnika volumna 360 litrov iz 
prejšnjega člena.  
(2) Pogodbeni uporabniki z izvajalcem dogovorijo način 
zbiranja in odvoza odpadkov in potrebno opremo za 
zbiranje ter z njim sklenejo pogodbo. 
(3) V kolikor zaradi kakršnegakoli razloga ne pride do 
sklenitve pogodbe so uporabniki dolžni plačevati storitve 
javne službe skladno s tem pravilnikom. 
 

12. člen 
(lastništvo opreme za zbiranje odpadkov) 

Lastnik opreme za zbiranje odpadkov na prevzemnih 
mestih uporabnika je lahko uporabnik ali izvajalec. 
Uporabnik mora v primeru uničenja ali odtujitve opreme 
po lastni krivdi, katere lastnik je izvajalec, pri izvajalcu 
prevzeti in plačati ustrezno novo opremo. 
Lastnik opreme v zbiralnicah ločenih frakcij je izvajalec. 
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4.  Uporaba namenskih predpisanih vreč za 
odpadke 

 
13. člen 

(uporaba tipiziranih vreč namesto zabojnika(ov)) 

Kjer ne poteka transportna pot specialnega tovornega 
vozila za reden odvoz odpadkov, se uporabnik vključi v 
sistem zbiranja odpadne embalaže in mešanih 
komunalnih odpadkov z namenskimi tipiziranimi 
vrečami. Izvajalec vsakemu uporabniku zagotovi 
ustrezen skupni razpoložljivi volumen tipiziranih vreč, ki 
je enak skupnemu izpraznjenemu volumnu 
zabojnika(ov). Uporabnik mora zagotoviti, da bo vreča z 
ustreznimi odpadki na dan zbiranja pravočasno 
pripravljena za prevzem ob transportni poti specialnega 
tovornega vozila – smetarja in zavezana s trakom. 
 

14. člen 
(spremenjene količine odpadkov) 

(1) Če količine mešanih komunalnih odpadkov občasno 
presegajo prostornino opreme za zbiranje, ki jo 
uporablja uporabnik, je uporabnik manjkajoči volumen 
dolžan zagotoviti tako, da pri izvajalcu kupi tipizirane 
vreče za odpadke.  
(2) Če količine mešane embalaže občasno presegajo 
prostornino opreme za zbiranje, ki jo uporablja 
uporabnik, je uporabnik manjkajoči volumen dolžan 
zagotoviti tako, da si sam zagotovi ustrezne vreče za 
mešano embalažo oziroma višek odda v zbiralnici 
ločenih frakcij ali v zbirnem centru. 
(3) Če količine odpadne embalaže ali mešanih 
komunalnih odpadkov redno presegajo ali ne dosegajo 
prostornine obstoječe opreme za zbiranje odpadkov, ki 
jo uporablja uporabnik, lahko izvajalec na predlog 
uporabnika ali pa sam, na podlagi lastnih ugotovitev, 
zamenja obstoječo opremo, vendar, v primeru manjšega 
volumna, le do najmanjšega možnega volumna opreme, 
določenega v 6. členu tega Tehničnega pravilnika. 
 
5.  Minimalni standardi za določitev prevzemnih 

mest in zbiralnic vključno s skupnimi 
prevzemnimi mesti za nedostopne kraje 

 
15. člen 

(minimalni standard za zbirna mesta) 

(1) Individualno zbirno mesto je ustrezno urejen prostor, 
praviloma na pripadajočem zemljišču k stavbi, kjer 
uporabniki v času do prevzema odpadkov zbirajo 
odpadno embalažo, biološko razgradljive odpadke in 
mešane komunalne odpadke v za to namensko 
določenih zabojnikih ali v tipiziranih vrečah.  
(2) Zbirno mesto oziroma individualna zbiralnica je tudi 
ustrezno urejen prostor, kjer pogodbeni uporabniki iz 11. 
člena Tehničnega pravilnika, v času do prevzema 
zbirajo komunalne odpadke. 
 

16. člen 
(prevzemno mesto za odpadke) 

Prevzemno mesto je prostor, na katerega uporabniki 
postavijo opremo za zbiranje odpadkov za namen 
praznjenja ali odložijo namenske tipizirane vreče za 
njihov odvoz. 
 

17. člen 
(določanje prevzemnih mest za odpadke) 

(1) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in 
neovirano dostopno v vseh letnih časih. Lokacija 
prevzemnega mesta je lahko oddaljena največ 5 metrov 
od transportne poti in mora biti s transportne poti vidna.  
(2) Ob določanju lokacij prevzemnih mest je treba 
upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in 
požarno varstvene predpise. Prevzemna mesta oziroma 

oprema na njih ne sme ovirati ali ogrožati prometa na 
javnih površinah. Prevzemno mesto določi izvajalec. 
 

18. člen 
(skupna prevzemna mesta za odpadke za odročna in 

nedostopna območja) 

Za uporabnike na območjih, ki so trajno ali začasno 
nedostopna za komunalna vozila, izvajalec v dogovoru z 
uporabniki določi skupna prevzemna mesta. Skupna 
prevzemna mesta uporabniki uporabljajo za zbiranje 
odpadkov predvidenih za prevzemno mesto in zbiralnico 
ločenih frakcij. Če so skupna prevzemna mesta 
začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko 
prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena. Tak 
način prepuščanja odpadkov ne vpliva na obračun 
storitve. 
 

19. člen 
(začasna prevzemna mesta) 

(1) Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnim 
mestom začasno oviran dostop za komunalna vozila, 
mora povzročitelj začasne zapore v soglasju z 
izvajalcem, na svoje stroške zagotoviti postavitev 
zabojnikov uporabnikov na primernem začasnem 
prevzemnem mestu. Po praznjenju je povzročitelj 
zapore dolžan zabojnike dostaviti uporabnikom nazaj na 
njihova zbirna mesta. 
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec na 
stroške povzročitelja začasne zapore dolžan uporabnike 
obvestiti o spremenjenem prevzemnem mestu. 
 

20. člen 
(načrtovanje prevzemnih mest za odpadke) 

Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih 
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter 
pri prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih 
normativov in standardov, upoštevati tudi določbe 
Tehničnega pravilnika ter obstoječo tehnologijo zbiranja 
in odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca. 
 

21. člen 
(minimalni standard zbiralnic ločenih frakcij) 

(1) Zbiralnice ločenih frakcij morajo biti urejene v 
stanovanjskih območjih, ob trgovskih centrih ter na 
območju mestnega oziroma vaških jeder tako, da je na 
vsakih 500 prebivalcev zagotovljena vsaj ena zbiralnica. 
Izvajalec v vsakem naselju zagotavlja minimalno eno 
zbiralnico ločenih frakcij. 
(2) Lokacije zbiralnic določi izvajalec v sodelovanju s 
krajevno skupnostjo in pristojno občinsko upravo. 
Zbiralnice so funkcionalno, oblikovno in arhitekturno 
ustrezno umeščene v prostor glede na značilnosti 
naselij in dostopnost za specialna komunalna vozila ter 
grajene na podlagi soglasja in smernic pristojnih 
občinskih in državnih služb. 
(3) Zbiralnice se praviloma ureja na javnih površinah ali 
zemljiščih, ki so v lasti Občine, izjemoma pa tudi na 
zemljiščih v lasti pravnih ali fizičnih oseb, če je 
pridobljeno pisno soglasje lastnika/ov.  
(4) Oprema v zbiralnicah ločenih frakcij mora biti 
enakega tipa in ustrezno označena. Iz oznake na 
zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki jo 
povzročitelj sme odložiti v zabojnik.  
(5) Določena je oblika klasičnega zelenega zabojnika 
volumna 240, 770 in 1.100 l in sledeče barve pokrova 
glede na frakcijo odpadka:  

 rumena barva pokrova – mešana embalaža,  

 rdeča barva pokrova – papir, karton in papirna ter 
kartonska embalaža,  

 zelena barva pokrova – steklena embalaža, 

 rjava barva pokrova – biološki kuhinjski odpadki, 

 brez pokrova – zeleni vrtni odpad. 
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6.  Pogoji prepuščanja odpadkov na prevzemnih 
mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih 
centrih 

 
22. člen 

(relacija zbirno–prevzemno mesto) 

(1) Če zbirno mesto ni hkrati prevzemno mesto, so 
uporabniki dolžni zabojnike in namenske tipizirane vreče 
z odpadki na dan odvoza prestaviti z zbirnega na 
prevzemno mesto.  
(2) Uporabniki so dolžni zabojnike in namenske 
tipizirane vreče z zbirnega na prevzemno mesto 
postaviti pravočasno, to je najkasneje do 07.00 ure 
zjutraj na dan odvoza. Zabojnike za odpadke morajo 
uporabniki po izpraznitvi isti dan vrniti nazaj na zbirno 
mesto.  
(3) V primerih višje sile ali drugih izrednih okoliščinah 
lahko izvajalec uporabnike s predhodnim obvestilom, ki 
ga objavi na krajevno običajen način, pozove, da 
zabojnike in/ali tipizirane vreče postavijo na odjemno 
mesto na novo določene termine odvoza odpadkov.  
(4) Zabojniki, ki imajo zbirno in prevzemno mesto 
enako, se v času odvoza redno pobirajo, razen če so na 
dan odvoza prazni. 
 

23. člen 
(relacija prevzemno mesto–transportna pot) 

(1) Prevzemna mesta morajo biti dostopna tako, da 
lahko izvajalec odpadke prevzame in jih s komunalnimi 
vozili odpelje. Praviloma so locirana ob uvozih k 
objektom. Profil transportne poti mora biti širok vsaj 3 m 
in imeti vsaj 3,60 m svetle višine. Transportne poti 
rednega odvoza odpadkov potekajo po javnih cestah z 
zagotovljenim ter urejenim rednim letnim in zimskim 
vzdrževanjem za prevoz 3-osnega kamiona. Slepe ulice 
in ceste, ob robu katere so prevzemna mesta za 
komunalne odpadke, morajo imeti zaključek z 
obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki 
črke T z najmanjšim zunanjim radijem 6,6 m. 
Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če 
vozila na njem obračajo enako varno. Notranji najmanjši 
radij dostopne poti do prevzemnega mesta za 
komunalne odpadke v križišču ali v krivini, mora biti 6,5 
m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je 
najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost 
križišča. Če je dostop do prevzemnega mesta oviran 
(zaparkiran dostop, zaklenjeno prevzemno mesto) velja, 
da je izvajalec opravil storitev in jo upošteva pri 
obračunu.  
(2) Transportne poti lahko potekajo tudi po zasebnih 
zemljiščih. Izvajalec pobira komunalne odpadke po 
zasebnih zemljiščih samo v obsegu, kakršen je bil pred 
uveljavitvijo tega pravilnika.  
(3) Izvajalec odpadke prevzame na prevzemnem mestu. 
Mesto praznjenja je prostor, praviloma na transportni 
poti komunalnega vozila, kjer izvajalec izprazni 
zabojnike z odpadki oziroma prevzame odpadke v 
tipiziranih vrečah. Med prevzemnim mestom in mestom 
praznjenja ne sme biti tehničnih – fizičnih ovir, ki bi 
izvajalcu ovirale prevoz zabojnikov od odjemnega mesta 
do mesta praznjenja in nazaj (npr. neutrjena površina, 
velik naklon, stopnice, zidovi, zidane in druge ograje, 
žive meje, robniki, korita, parkirana vozila ipd.). 
 

24. člen 
(vzdrževanje reda in čistoče na zbirnih in 

prevzemnih mestih) 

(1) Uporabniki so dolžni vzdrževati zbirna in prevzemna 
mesta ter skrbeti za red in čistočo na teh mestih ter na 
dovoznih poteh do prevzemnih mest.  
(2) Uporabniki so dolžni po odložitvi ločeno zbranih 
odpadkov v zabojnike ali v namenske tipizirane vreče, 

ne glede na to, ali so na zbirnem ali prevzemnem 
mestu, poskrbeti, da so pokrovi zabojnikov zaprti, vreče 
pa zavezane s trakom.  
(3) Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času izvajalcu 
zagotoviti nemoten dostop do prevzemnih mest.  
(4) Izvajalec je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke 
oziroma odpeljati tipizirane vreče tako, da ne ovira 
prometa več, kot je nujno potrebno za opravljanje 
dejavnosti, da ne onesnaži prevzemnega mesta in 
mesta praznjenja ter ne poškoduje zabojnikov kot tudi 
ne okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec 
onesnaži prevzemno mesto ali mesto praznjenja, ga je 
dolžan očistiti.  
(5) Uporabnik je dolžan z zabojniki ravnati kot dober 
gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo. 
 

25. člen 
(zbiralnice ločenih frakcij) 

(1) Ločeno zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih 
frakcij komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiralnice) 
se izvaja na celotnem območju Občine.  
(2) Ločeno zbiranje odpadkov v zbiralnicah poteka po 
vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali vrniti v 
ponovno uporabo.  
(3) Zbiralnica je prostor, kjer so nameščeni namenski 
zabojniki za ločeno zbiranje posameznih ločenih frakcij. 
Namenski zabojniki v zbiralnicah so postavljeni v skladu 
s 5.odstavkom 21.člena.  
(4) V zabojnike v zbiralnicah je prepovedano nepravilno 
odlaganje odpadkov. Prav tako je prepovedano 
odlaganje odpadkov poleg zabojnikov ali v bližino 
zbiralnice. 
(5) Zabojniki v zbiralnicah morajo biti opremljeni z 
ustrezno nalepko vrste odpadka. Izvajalec uporabnike 
obvešča o pravilnem odlaganju odpadkov v okviru 
obveščanja in izobraževanja. 
 

26. člen 
(zbirni center) 

(1) Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom, ki so 
vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju 
Občine.  
(2) Zbirni center upravlja in vzdržuje izvajalec.  
(3) Zbirni center mora biti urejen v skladu z državnimi 
predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov.  
(4) V zbirnem centru mora odpadke prevzemati oseba 
izvajalca, usposobljena za ločeno zbiranje. Na zahtevo 
izvajalca, se mora uporabnik identificirati s potrdilom o 
plačilu zadnjega računa za  komunalne storitve. V 
kolikor uporabnik zavrne identifikacijo, izvajalec ni 
dolžan sprejeti pripeljanih odpadkov. 
(5) Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da 
uporabniki nedvoumno ugotovijo, v kateri zabojnik 
razvrstijo posamezno nenevarno frakcijo in da 
uporabniki prepustijo nevarne frakcije in kosovne 
odpadke, za v ta namen ustrezno usposobljeni osebi. 
(6) Izvajalec mora zagotavljati reden odvoz in oddajo 
zbranih odpadkov skladno s predpisi.  
(7) Uporabnik je dolžan po navodilih izvajalca pripeljane 
odpadke razvrstiti v ustrezne zabojnike.  
(8) V zbirnem centru se zbirajo predvsem naslednje 
vrste odpadkov:  

 papir, karton, lepenka, papirna in kartonska 
embalaža vseh oblik in velikosti,  

 mešana embalaža,  

 les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,  

 odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz 
kovin,  

 steklena embalaža,  

 embalaža iz tekstila,  

 embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je 
onesnažena z nevarnimi snovmi,  
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 kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden 
oklop, vključno s praznimi tlačnimi zabojniki,  

 izrabljene gume,  

 steklo,  

 biorazgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni 
odpad,  

 oblačila in tekstil,  

 odpadne nagrobne sveče,  

 topila,  

 kisline,  

 alkalije,  

 fotokemikalije,  

 pesticide,  

 fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo 
živo srebro,  

 zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike,  

 jedilno olje in maščobe,  

 barve, tiskarske barve, črnila, lepila, kite in smole, 
ki ne vsebujejo nevarne snovi,  

 čistila, detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,  

 zdravila,  

 baterije in akumulatorji,  

 odpadna električna in elektronska oprema,  

 plastika,  

 kosovni odpadki,  

 zemlja, kamenje, gradbeni odpadki (brezplačno do 
velikosti avtomobilske prikolice oz. 0,5 m³ letno)  

 manjše količine odpadkov, ki vsebujejo azbest, v 
skladu z veljavnimi predpisi in proti plačilu stroškov 
končne oskrbe po veljavnem ceniku izvajalca. 

(9) Prepuščanje ločenih frakcij odpadkov v zbirnem 
centru je za občane, ki so vključeni v redni odvoz 
komunalnih odpadkov brezplačno. Omejitev količine 
velja le za prevzem gradbenih odpadkov in gradbenih 
odpadkov, ki vsebujejo azbest.  
(10) Drugi uporabniki lahko v zbirnem centru brezplačno 
oddajo le tiste vrste odpadkov, za katere tako določa 
državni predpis. 
(11) Podrobnejši seznam in klasifikacijske številke 
odpadkov so zajete v letnem programu ravnanja z 
odpadki. 
 
7.  Pogoji prevzemanja kosovnih, nevarnih in 

bioloških odpadkov 
 

27. člen 
(zbiranje kosovnih odpadkov) 

(1) Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja 
na »bon« po sistemu »od vrat do vrat«. Vsako 
gospodinjstvo, ki je vključeno v reden odvoz mešanih 
komunalnih odpadkov, na začetku vsakega leta 
(februar) prejme in v posameznem letu lahko uporabi 
dva bona. Uporabnik lahko uporabi oba bona naenkrat 
ali vsakega posebej. Na en bon lahko odda en kosovni 
odpadek oziroma kosovne odpadke v skupni količini do 
2 m³. Pri več stanovanjskih objektih, kjer uporabljajo 
skupno opremo za zbiranje mešanih komunalnih 
odpadkov, uporabniki na »bon« lahko oddajo kosovne 
odpadke v skupni količini do 2 m³ na eno stanovanjsko 
enoto.  
(2) Uporabnik je dolžan kosovne odpadke pripraviti na 
svojem prevzemnem mestu, ki omogoča dostop 
specilanemu vozilu in nakladanje s hiabom. Upravnik 
večstanovanjskega objekta in izvajalec se lahko 
dogovorita tudi za drugačen način priprave kosovnih 
odpadkov za odvoz.  
(3) Uporabnik mora s prevzemnega mesta najkasneje 
naslednji dan odstraniti odpadke, ki niso kosovni 
odpadki in jih zato izvajalec v času odvoza ni bil dolžan 
odpeljati.  

(4) Uporabniki iz gospodinjstev lahko kosovne odpadke 
tudi sami pripeljejo in oddajo v zbirnem centru.  
(5) Odvoz kosovnih odpadkov, ki so količinsko večji od 
količin iz prvega odstavka tega člena in kosovnih 
odpadkov od drugih uporabnikov, se izvaja kot odvoz 
odpadkov po naročilu, ki je plačljiv. Proti plačilu in s 
predhodno najavo se uporabnik z izvajalcem lahko 
dogovori tudi o izrednem prevzemu izven rednih 
terminov odvoza. 
 

28. člen 
(zbiranje nevarnih odpadkov) 

(1) Izvajalec najmanj enkrat letno s posebno prilagojeno 
in opremljeno premično zbiralnico, organizira akcijo 
zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.  
(2) Zbiranje nevarnih odpadkov poteka na način in v 
skladu s terminskim planom, kot ga določi izvajalec. O 
načinu in terminih zbiranja mora izvajalec uporabnike z 
obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, 
obvestiti najmanj 10 dni pred zbiranjem.  
(3) Uporabniki iz gospodinjstev lahko nevarne odpadke 
v manjših količinah, redno oddajo tudi v zbirnem centru.  
(4) Izvajalec mora ločeno zbrane nevarne odpadke 
oddati usposobljenim prevzemnikom, ki v nadaljevanju 
poskrbijo za predelavo, uničenje oziroma 
odstranjevanje.  
(5) Nevarni odpadki iz gospodinjstev so ostanki 
običajnih sredstev in pripomočkov, ki se v gospodinjstvu 
dnevno uporabljajo. Zaradi nevarnih sestavin se ne 
smejo odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov ali 
med ostale ločene frakcije komunalnih odpadkov.  
(6) Drugi uporabniki morajo za zbiranje in odvoz 
nevarnih odpadkov skleniti posebno pogodbo z 
usposobljenim prevzemnikom nevarnih odpadkov. 
 

29. člen 
(zbiranje bioloških odpadkov) 

(1) Za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni 
vrtni odpad, povzročitelji prvenstveno sami zagotavljajo 
kompostiranje na lastnem vrtu. Način kompostiranja, 
uporaba komposta ali njegova odstranitev ni predmet 
javne službe. Lokacija kompostnika mora biti na 
primernem zračnem mestu, da je v največji možni meri 
onemogočeno širjenje neprijetnih vonjav v okolico.  
(2) Kompostiranje je možno le v naseljih, v katerih je 
možno zagotoviti higienske pogoje in omejiti smradne 
emisije. Kompostiranje v strnjenih naseljih je možno, če 
lokacija kompostnika in kompostnik izpolnjujeta pogoje 
iz tehničnega pravilnika. Kompostiranje v zelo strnjenem 
naselju ni primerno. 
Lokacija kompostnika mora biti:  

 na primernem mestu in zračna, da ne omogoča 
zadrževanje vonjav iz kompostnika oziroma ne 
omogoča širjenje smradnih emisij v okolje.  

 Kompostnik mora biti:  

 kompaktne izvedbe, da onemogoča dostop živalim 
do ostankov hrane,  

 z dovolj velikimi režami, odprtinami, ki omogočajo 
dostop zraka do vsebine v njem,  

 opremljen s pokrovom, ki mora biti vedno 
nameščen tako, da pokriva kompostnik v celoti.  

V kompostniku je dovoljeno kompostirati le odpadke, ki 
ne privabljajo živali in glodavce in ne oddajajo škodljivih 
emisij v okolico. Meso in ostanke priprave mesne hrane 
ni dovoljeno kompostirati.  
Občinski organ, pristojen za nadzor, lahko preveri ali 
uporabnik, ki uporablja kompostnik, izpolnjuje pogoje iz 
Odloka in Tehničnega pravilnika. V primeru ugotovitve, 
da uporabnik ne izpolnjuje pogoje skladno s Tehničnim 
pravilnikom in jih tudi v 30 dnevnem roku ne izpolni, 
občinski organ, pristojen za nadzor, izpelje ustrezne 
postopke ter odredi vključitev uporabnika v sistem 
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obveznih uporabnikov storitve prevzemanja biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada.  
 (3) Povzročitelji, ki bioloških kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada ne kompostirajo sami na 
lastnem vrtu, le te zbirajo na način, kot je določen v 
letnem programu ravnanja z odpadki.  
 

8. Vsebina katastra zbirnih in prevzemnih mest, 
zbiralnic in zbirnih centrov 

30. člen 
(podrobnejše vsebine katastrov) 

Izvajalec javne službe vodi kataster, ki obsega:  

 register prevzemnih mest,  

 register zbiralnic ločenih frakcij in 

 register zbirnih centrov.  
(1) Podatki, ki se vodijo v katastru, se dopolnjujejo 
redno, najmanj pa enkrat letno.  
Kataster prevzemnih mest vsebuje naslednje podatke:  

 ime in priimek, ter naslov nosilca uporabnika,  

 ime in priimek, ter naslov plačnika nosilca 
uporabnika,  

 število uporabnikov, ki gravitirajo na zbirno mesto 
(število članov gospodinjstva, število zaposlenih),  

 vrste odpadkov, ki jih uporabniki zbirajo na 
zbirnem mestu,  

 velikost in število zabojnikov oz. vreč po vrstah 
odpadkov,  

 podatki o lastništvu zabojnika,  

 podatek o vrsti objekta, ki ga uporabljajo 
uporabniki zbirnega mesta (stanovanjski, poslovni, 
…), 

 lokacijo prevzemnega mesta (Gauss - Krügerjeve 
koordinate) in 

 naseljenost objekta s časovno opredelitvijo 
aktivnosti zbirnega mesta po vrstah odpadkov 
(trajno, sezonsko, itd.) 

V kolikor se uporabnik ne prijavi v sistem oziroma ne 
sporoči zahtevanih podatkov, je izvajalec obvezne 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov 
upravičen do podatkov iz javnih evidenc, na podlagi 
katerih povzročitelja vključi v sistem in obračuna 
storitev, skladno z Odlokom in področno zakonodajo. 
(2) Kataster zbiralnic ločenih frakcij vsebuje sledeče 
podatke:  

 številko zbiralnice ločenih frakcij,  

 naziv zbiralnice ločenih frakcij,  

 število, vrsta in velikosti zabojnikov v zbiralnici 
ločenih frakcij in 

 lokacijo zbiralnice ločenih frakcij (Gauss - 
Krügerjeve koordinate). 

 
9.  Drugi pogoji glede minimalnih oskrbovalnih 

standardov, ki so potrebni za ravnanje z 
odpadki skladno s predpisi in nemoteno 
opravljanje javne službe 

 
31. člen 

(javne prireditve, čistilne akcije, javne površine in 
začasna prodajna mesta) 

(1) Organizatorji prireditev na prostem, na katerih 
potekajo dejavnosti organizatorja ali udeležencev, pri 
katerih nastajajo odpadki, morajo najmanj 14 dni pred 
prireditvijo o tem obvestiti izvajalca. Pri prijavljanju 
prireditve morajo predložiti načrt prireditvenega 
prostora, v katerem je razvidno, da bo zagotovil zbirno 
mesto z ustreznimi zabojniki za ločeno zbiranje 
odpadkov, skladno s Tehničnim pravilnikom.  
(2) Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov 
določi in zagotovi izvajalec javne službe izkustveno 
glede na vrsto prireditve in na pričakovano število 

udeležencev. Ne glede na to je minimalna količina 
odpadkov, za katere izvajalec zagotavlja storitev, 240 
litrov za posamezno frakcijo, ki jo je obvezno zbirati 
ločeno na izvoru nastanka odpadka skladno s 
Tehničnim pravilnikom.  
(3) Za prireditve s strežbo hrane in pijače je organizator 
dolžan poskrbeti za ustrezno ravnanje z biološko 
razgradljivimi odpadki iz dejavnosti gostinstva, skladno s 
predpisi, ki urejajo to frakcijo odpadkov.  
(4) Organizator prireditve mora po koncu prireditve vse 
zbrane odpadke, razen biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov, predati izvajalcu.  
(5) Stroške najema zabojnikov in prevzema odpadkov 
nosi organizator prireditve.  
(6) Organizatorji čistilnih akcij in sponzorji oziroma 
financerji čistilne akcije morajo v primeru, če bo 
izvajalec sodeloval pri izvedbi čistilne akcije, najmanj 14 
dni pred načrtovano akcijo z izvajalcem skleniti dogovor 
o poteku akcije, načinu obdelave in odstranjevanja 
odpadkov ter predvidenih stroških in plačniku stroškov. 
Stroški čistilne akcije ne smejo bremeniti stroškov 
gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z 
odpadki.  
(7) Občina je dolžna na javnih površinah (sprehajalne 
poti, parki, parkirišča itd.) poskbeti za postavitev 
komunalne opreme, ki omogoča ločeno zbiranje 
odpadkov. Stroški zbiranja odpadkov na omenjenih 
površinah ne smejo bremeniti stroškov gospodarskih 
javnih služb s področja ravnanja z odpadki 
(8) Izvajalci dejavnosti na začasnih prodajnih mestih si 
morajo v obdobju izvajanja dejavnosti zagotoviti 
ustrezne zabojnike. Glede na vrsto dejavnosti, ki jo 
izvajajo, izvajalec gospodarske javne službe, določi 
velikost in število potrebnih zabojnikov. 
 

32. člen 
(postopek izdajanja projektnih pogojev in soglasij) 

(1) Izvajalec ima na zahtevo vlagatelja, skladno z 
zakonodajo, ki ureja graditev objektov in urejanje 
prostora, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih 
pogojev ter soglasij.  
(2) Obvezna vsebina projektnih pogojev obsega:  

 podatke o vlagatelju,  

 podatke o investitorju,  

 podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,  

 podatke o projektantu in projektu in  

 predpis pogojev glede na vrsto odpadkov, zbirnem 
mestu, prevzemnem mestu in dostopni poti.  

(3) Obvezna vsebina soglasja obsega:  

 podatke o vlagatelju,  

 podatke o investitorju,  

 podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča in  

 soglasje k projektnim rešitvam z navedbo 
projektne dokumentacije, vključno z datumom 
izdelave. 

 
33. člen 

(gradbišča) 

Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so 
tudi uporabniki po tem Tehničnem pravilniku, kar 
pomeni, da izvajalec storitev javne službe za potrebe 
delovanja gradbišča preskrbi potrebno opremo za 
zbiranje komunalnih odpadkov. Investitor oziroma 
izvajalec novogradnje ali obnove mora izvajalcu storitev 
javne službe pred pričetkom izvajanja del sporočiti 
podatke o potrebah po opremi za zbiranje odpadkov. 
Velikost in število ustreznih zabojnikov določita izvajalec 
gospodarske javne službe in investitor oziroma izvajalec 
novogradnje ali obnove. 
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34. člen 
(obveščanje in ozaveščanje uporabnikov) 

(1) Izvajalec uporabnike obvešča o vseh zadevah, ki so 
povezane z izvajanjem storitev zbiranja odpadkov. 
Pristop obveščanja mora temeljiti na povečanju 
osveščenosti uporabnikov in dvigovanju standardov 
ločevanja komunalnih odpadkov.  
(2) Minimalni standard obveščanja in osveščanja 
uporabnikov je naslednji:  

 na krajevno običajen način ter na svoji spletni 
strani najmanj enkrat letno obvesti uporabnike o 
načinih in urnikih prevzemanja vseh frakcij 
odpadkov skladno s Tehničnim pravilnikom in 
Letnim programom zbiranja in prevoza odpadkov, 

 obvešča uporabnike o akcijah zbiranja kosovnih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada najmanj 
enkrat letno z letnim koledarjem in na svoji spletni 
strani najmanj 10 dni pred začetkom načrtovane 
akcije, 

 obvešča uporabnike o akcijah zbiranja nevarnih 
odpadkov najmanj 10 dni pred začetkom 
načrtovane akcije , 

 na spletni strani izvajalca izvaja nenehno 
osveščanje uporabnikov in javnosti o pravilnih 
načinih in hierarhiji ravnanja z odpadki ter 
prepuščanju frakcij odpadkov,  

 nudi možnost izobraževanja zaposlenih pri 
uporabniku iz dejavnosti po dogovoru, 

 stalno osebno informiranje uporabnikov na terenu, 
v zbirnem centru, po elektronskih medijih in  

 pisno komuniciranje s posameznimi uporabniki.  
(3) Izvajalec praviloma sodeluje tudi pri izvedbi skupnih 
akcij osveščanja v povezavi z vzgojnimi ustanovami, 
krajevnimi skupnostmi, Občino in ministrstvom 
(predstavitve, ogledi zbirnega centra, razlage, članki, 
…). 
 

35. člen 
(tehnologije, pogoji in pogostost pranja predpisanih 

zabojnikov za odpadke) 

(1) Izvajalec izvaja pranje zabojnikov v okviru storitev 
javne službe najmanj 2-krat letno in sicer s čistilno 
opremo, ki omogoča pranje in dezinfekcijo zabojnika na 
mestu prevzemanja odpadkov ter pri tem ne vpliva na 
bivalno okolje. Odplake, ki nastanejo pri čistilnem 
procesu, mora zajeti in z njimi ravnati v skladu z 
veljavno zakonodajo.  
(2) V zbiralnicah ločenih frakcij izvajalec zagotavlja 
redno pranje in čiščenje zabojnikov najmanj enkrat 
mesečno oziroma skladno z dejanskimi potrebami, 
razen v zimskem času (december-marec).  
 

36. člen 
(letni program ravnanja s komunalnimi odpadki) 

(1) Potek zbiranja komunalnih odpadkov izvajalec določi 
na letnem nivoju s programom zbiranja komunalnih 
odpadkov, ki mora vsebovati:  

 izhodišča za pripravo programa zbiranja 
komunalnih odpadkov,  

 podatke o načinu zbiranja mešanih komunalnih 
odpadkov po naseljih/ulicah,  

 podatke o načinu zbiranja mešane embalaže po 
naseljih/ulicah,  

 podatke o načinu zbiranja biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov po naseljih/ulicah, 

 podatke o načinu zbiranja zelenega vrtnega 
odpada po naseljih/ulicah,  

 podatke o načinu zbiranja papirja, kartona in 
papirne ter kartonske embalaže po naseljih/ulicah,  

 podatke o načinu zbiranja zbiranju ločenih frakcij 
odpadkov po zbiralnicah ločenih frakcij,  

 podatke o načinu zbiranja zbiranju kosovnih 
odpadkov,  

 podatke o načinu zbiranja frakcij komunalnih 
odpadkov s premično zbiralnico,  

 podatke o načinu zbiranja odpadnih nagrobnih 
sveč na pokopališčih,  

 podatke o pranju zabojnikov po naseljih/ulicah,  

 plan obveščanja uporabnikov, 

 postopek razdeljevanja namenskih tipiziranih vreč 
in  

 plan obratovanja zbirnega centra.  
(2) Letni program izdela izvajalec skladno z določbami 
Odloka in Tehničnega pravilnika. Potrjen letni program 
izvajalec objavi na svoji spletni strani. 
 

37. člen 
(način določitve vrste prevoza glede na vrsto 

odpadka) 

(1) Vrsta prevoza je odvisna od vrste odpadka, gostote 
odpadka in načrtovanega nadaljnjega ravnanja s 
prepeljanim odpadkom. V enem zabojniku se lahko 
sočasno prevaža samo ena vrsta odpadka.  
(2) Pri določitvi vrste prevoza je potrebno upoštevati 
sledeče:  

 ali se lahko odpadki, ki so predvideni za prevoz 
stiskajo ali morajo ostati nepoškodovani v 
razsutem stanju,  

 ali so odpadki, ki so predvideni za prevoz samo od 
enega ali od več drugih uporabnikov in  

 gostoto odpadkov, predvidenih za prevoz in izbiro 
ekonomične kombinacije, razpoložljivi volumen, 
nosilnost specialnega tovornega vozila in 
oddaljenost ter eventualni posebni pogoji 
prevzemnika. 

 
38. člen 

(osnove za obračun storitev) 

(1) Osnove za obračun storitev so: veljavne cene za 
storitve posamezne javne službe, volumen opreme za 
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, volumen 
opreme za zbiranje bioloških odpadkov ali drugih vrst 
odpadnih surovin, frekvence praznjenja ter dajatve, 
vezane na ravnanje z odpadki.  
(2) Pri vseh uporabnikih je oprema za zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov izhodiščna in je sodilo za 
obračunavanje stroškov zbiranja vseh ločenih frakcij 
odpadkov v zbiralnicah in v zbirnem centru. V primeru, 
da uporabnik uporablja manjši volumen zabojnika od 
minimalno zahtevane velikosti iz 8., 9. oz. 10.člena tega 
pravilnika, se mu za obračun upošteva minimalno 
zahtevana velikost zabojnika. 
(3) Masa prepeljanih odpadkov se na uporabnike razdeli 
na podlagi povprečne specifične teže odpadkov glede 
na volumen vseh evidentiranih zabojnikov po vrsti 
odpadka, z upoštevanjem dinamike zbiranja odpadkov 
(praznjenj zabojnika) v obračunskem obdobju.  
(4) Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov s 
klasifikacijsko številko 20 03 01 v zbirnem centru, ni 
vključeno v izhodiščni zabojnik in je dodatno plačljiva 
storitev.  
(5) Pri uporabi tipiziranih vreč za zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov in odpadne embalaže, se za 
obračun upošteva enako, kot bi uporabnik uporabljal 
zabojnik (skupen volumen tipiziranih vreč in frekvenca 
odvoza).  
(6) Za druge uporabnike se pri obračunu upošteva, da 
niso vključeni v odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov.  
(7) Pri uporabi tipiziranih vreč za zbiranje občasno 
povečanih količin mešanih komunalnih odpadkov ali 
odpadne embalaže, je v ceno tipizirane vreče že 
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vključen celoten strošek storitev za odvoz in končno 
oskrbo odpadkov. 
(8) Natančnejši način obračuna uporabnikom je določen 
v Sklepu o cenah komunalnih storitev v Občini Bled. 
 

39. člen 
(izstavljanje računov) 

(1) Izvajalec izvaja obračun storitev zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in lahko tudi obračun storitev 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in storitev 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje 
komunalnih odpadkov. Izvajalec praviloma izstavlja 
račune mesečno, razen v primerih ko mesečno 
izstavljanje računov glede na skupni znesek računa ni 
ekonomsko upravičeno, se uporablja daljše obračunsko 
obdobje.  
(2) Kolikor izvajalec izvaja obračun za vse storitve 
ravnanja s komunalnimi odpadki, mu mora izvajalec 
storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov in 
izvajalec storitev odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov, pravočasno 
zagotoviti vse potrebne podatke, ki so podlaga za 
obračun storitev obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov (količina 
komunalnih odpadkov oddana v obdelavo, odložene 
količine po obdelavi, strošek finančnega jamstva, 
okoljska dajatev itd.). V tem primeru medsebojna 
razmerja v zvezi z obračunavanjem, izstavljanjem 
računov in izterjavo neplačnikov, izvajalci storitev 
ravnanja s komunalnimi odpadki uredijo pisno v obliki 
pogodbe, v nasprotnem primeru o načinu 
zaračunavanja odloči župan Občine s sklepom.  
(3) Uporabnik mora račun plačati do 18. dne v mesecu, 
razen v primeru, če zakon določa drugačen rok plačila. 
Za nepravočasno plačilo računa, izvajalec lahko 
zaračuna zakonske zamudne obresti. Uporabniku, ki 
zamuja s plačili računov, izvajalec pošlje pisni opomin in 
mu postavi rok za plačilo. Izvajalec lahko, skladno s 
predpisi, zaračuna tudi stroške opomina.  
(4) Če uporabnik kljub opominu, zapadlih računov v 
postavljenem roku ne plača, izvajalec začne s 
postopkom prisilne izterjave dolga, ki obsega: izterjavo 
glavnice, zakonskih zamudnih obresti, stroškov sodne 
izterjave in drugih stroškov, ki so posledica postopka 
prisilne izterjave neplačanih računov.  
(5) Za večstanovanjske objekte izvajalec mesečno 
izstavlja račune upravniku. Če uporabniki v 
večstanovanjskem objektu nimajo upravnika, morajo le-
ti pisno sporočiti izvajalcu, kdo je prejemnik in plačnik 
računov ter podatke o delitvi stroškov na uporabnike. 
(6) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec mesečno 
izstavlja račune neposredno uporabnikom, ki so v 
mesecu sprejema tega pravilnika prejemali račune na 
tak način. Upravnik objekta je v tem primeru dolžan 
minimalno vsake 3 mesece pošiljati podatke izvajalcu 
storitev javne službe, ki vplivajo na obračun.  
 

40. člen 
(reklamacije) 

(1) Uporabnik storitev zbiranja in prevoza odpadkov se 
lahko pritoži na izvajanje storitve in sicer na pravilnost 
in/ali pravočasnost opravljene storitve. Reklamacijo 
lahko najprej poda po telefonu ali osebno pri pristojnem 
strokovnem delavcu na sedežu izvajalca. Prav tako 
lahko na pristojnega delavca naslovi pisno pritožbo po 
klasični ali elektronski pošti.  
(2) O vsaki pritožbi pristojni strokovni delavec napiše 
uradni zaznamek v katerem zapiše predmet pritožbe ter 
dogovorjeno rešitev, oziroma ali sta z uporabnikom 
razrešila predmet pritožbe. Uradni zaznamek oziroma 
povratna informacija o rešitvi pritožbe se posreduje 

uporabniku na njegovo izrecno zahtevo. V primeru 
obojestransko ustrezne rešitve pritožbe posreduje 
strokovni delavec ustrezni delovni nalog delavcu, ki 
izvede dogovorjeno rešitev.  
(3) V primeru, če uporabnik ocenjuje, da njegova 
pritožba ni bila ustrezno rešena, naslovi pisno pritožbo z 
natančnimi podatki o predmetu pritožbe na sedež 
izvajalca. Izvajalec pisno odloči o reklamaciji v roku 15 
dni od datuma prejema reklamacije.  
(4) V primeru, če se pritožba uporabnika nanaša na 
določitev prevzemnega mesta, skladno z Odlokom o 
ravnanju z odpadki in določili Tehničnega pravilnika, 
izvajalec posreduje pritožbo uporabnika in svoj predlog 
rešitve z utemeljitvijo v odločanje in dokončno določitev 
prevzemnega mesta pristojnemu organu občinske 
uprave. 
(5) Uporabnik lahko poda pisni ugovor na izdani račun 
(reklamacija računa) v 8 dneh od dneva prejema 
računa. Vloženi ugovor ne vpliva na zapadlost računa. V 
primeru, če se ugovor nanaša na obračun storitev in 
izvajalec v postopku reševanja ugovora ugotovi, da je 
le-ta utemeljen, izstavi uporabniku dobropis v znesku, ki 
predstavlja vrednost utemeljenega ugovora. V primeru, 
če se ugovor nanaša na podatke, ki so podlaga za 
obračun storitev obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov ali odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih odpadkov, izvajalec odstopi 
reševanje ugovora izvajalcu storitev obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov ali izvajalcu storitev odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov. 
 

41. člen 
(prekinitev izvajanja storitev) 

(1) Drugemu uporabniku, ki zamuja s plačili računov, 
lahko izvajalec pošlje pisni opomin pred prekinitvijo 
izvajanja storitev in mu postavi rok za plačilo. Če drugi 
uporabnik kljub opominu zapadlih računov ne plača v 
roku, navedenem v opominu, lahko izvajalec s prvim 
dnem naslednjega meseca prekine z izvajanjem storitev 
in odpelje opremo, če jo je drugi uporabnik imel v 
najemu, ter začne ali nadaljuje s postopkom prisilne 
izterjave dolga.  
(2) Prekinitev izvajanja storitev zbiranja in prevoza 
odpadkov traja toliko časa, da drugi uporabnik plača vse 
zapadle račune s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi 
obrestmi in vse druge stroške, ki so nastali pri izvajalcu 
zaradi izterjave neplačanih računov.  
(3) O prekinitvi izvajanja storitev izvajalec obvesti 
pristojni občinski inšpektorat. 
 

42. člen 
(vizualna kontrola) 

Vizualno kontrolo izvaja izvajalec javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v 
zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnem centru. V primeru 
ugotovljenih neskladnosti o tem opozori povzročitelja, v 
primeru ponavljajočih neskladnosti pri istem 
povzročitelju o tem obvesti prekrškovni organ. 
 
III.  Prehodne in končne določbe 
 

43. člen 
(oprema) 

Vse določbe glede barve in označevanja opreme za 
zbiranje komunalnih odpadkov, veljajo za vse nove 
nabave od uveljavitve Tehničnega pravilnika dalje. 
Obstoječa oprema za zbiranje odpadkov ostane v 
uporabi do dokončne izrabe. 
 



Št. 18/18.4.2014 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 601  

 

 

44. člen 
(obvestilo izvirnim povzročiteljem) 

Izvajalec z obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen 
način, pozove tiste izvirne povzročitelje, katerih 
delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov, 
pa še niso ali niso ustrezno vključeni v sistem ravnanja 
s komunalnimi odpadki. Izvajalcu javnih storitev morajo 
sporočiti podatke, ki so skladno z Odlokom in Tehničnim 
pravilnikom potrebni, da se ustrezno vključi v sistem 
ravnanja s komunalnimi odpadki in za vpis v evidenco 
uporabnikov. 
 

45. člen 
(prehodno obdobje) 

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje določb Tehničnega 
pravilnika najkasneje do 31.12.2014. 
 

46. člen 
(začetek veljavnosti) 

Tehnični pravilnik se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Številka: 034-1/2014-9 
Datum: 18.03.2014 
 
 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 
 

 
 
303. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o 

tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini 
Bled 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  
(ZLS-UPB2,Ur.l. RS, št. 94/2007, 67/08, 79/09 in 51/10) 
ter  16. člena Statuta Občine Bled - UPB1(Uradni list 
RS, št. 67/09, 87/12), je  Občinski svet Občine Bled na 
svoji 18. redni seji dne 18.03.2014 sprejel 

 
SKLEP  

O PRENEHANJU VELJAVNOSTI SKLEPA O TARIFNI 
POSTAVKI OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI BLED 

 
1. člen 

Z dnem uveljavitve tega Sklepa preneha veljati Sklep o 
tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled 
(Uradni list RS, št. 111/08) in Sklep o spremembah 
sklepa o tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini 
Bled (Uradni list RS, št. 65/02). 

 
2. člen 

Ta Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.5.2014 dalje. 
 
Številka:  034-1/2014-11 
Datum:  18.03.2014 
 
 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 
 

 
 
304. Sklep o cenah storitev ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Bled 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/2012, 109/2012), 42. člena  Odloka o načinu 

opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled  (Uradni 
list RS, št. 27/12) in 16. člena Statuta Občine Bled - 
UPB1(Uradni list RS, št. 67/09, 87/12), je  Občinski svet 
Občine Bled na svoji 18. redni seji dne 18.03.2014  
sprejel 
 

SKLEP  
O CENAH STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI 

ODPADKI V OBČINI BLED 
 

1. člen 

(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja 
z odpadki v Občini Bled in Občini Gorje veljajo za 
storitev posamezne javne službe naslednje potrjene 
cene: 
 

JAVNA SLUŽBA 
EUR / 

kg 

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH  ODPADKOV   

a. Izvajanje storitev 0,1685 

b. Javna infrastruktura 0,0062 

   
2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV 

0,1107 

   
3. ODLAGANJE OSTANKOV 
PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA 
KOMUNALNIH ODPADKOV 

0,0406 

 
Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo 
na mesečnih položnicah obračuna storitev javne službe 
v okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen 
preračunanih in prikazanih v EUR/ m3:  
 

 Vrsta storitev 
ravnanja s 

komunalnimi odpadki 

Višina 
tarifnih 
postavk 

(EUR/m3) 

Oznaka 

1. Zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov – 
javna infrastruktura 

1,3169 
cena 
(1a) 

2. Zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov – 
izvajanje storitev 

35,7894 
cena 
(1b) 

3. Obdelava določenih 
vrst komunalnih 
odpadkov 

10,8027 
cena 
(2) 

4. Odlaganje ostankov 
predelave ali 
odstranjevanja 
komunalnih odpadkov         

3,9579 
cena 
(3) 

 
V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso 
upoštevani zakonsko predpisani davki ter najem 
zabojnikov.  
(2) V primeru, da se odvoz odpadkov izvrši na podlagi 
izrednega odvoza (odvoz na klic) se za obračun storitev 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov uporablja 
veljavna cena pomnožena s faktorjem x 1,5.  
(3) Za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 
gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, mesečno glede 
na volumen zabojnika za mešane odpadke, plačujejo: 
Volumen zabojnika = 120 l  

znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,3421 
EUR 
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znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 9,2981 EUR 
Volumen zabojnika = 240 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,6843 

EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 18,5962 EUR 
Volumen zabojnika = 770 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 2,1953 

EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 59,6627 EUR 
Volumen zabojnika = 1100 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 3,1362 

EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 85,2325 EUR 
V navedenih cenah storitev zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov DDV ni vključen.  
(4) V primeru občasno povečanih količin gospodinjskih 
odpadkov so povzročitelji dolžni uporabljati predpisane 
zelene vreče z logotipom izvajalca javne gospodarske 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki 
jih nabavijo pri izvajalcu. Cena za vrečko se izračuna iz 
potrjenih cen. 
 

2. člen 

Mesečni obračun storitev se izvede glede na različne 
uporabnike na več načinov:  
A)  Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev 

ravnanja s komunalnimi odpadki, v okviru rednega 
odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika za 
mešane odpadke ter dejanski volumen oddanih 
mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je 
minimalno obračunana oddana količina na 
gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:  

 
Mesečni strošek za gospodinjstvo je sestavljen iz 
naslednjih postavk:  
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 
 1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za 

volumen zabojnika  
 1b) stroški izvajanja storitve = znesek (1b) za volumen 

zabojnika  
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = 
oddana količina x  cena (2)  
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov = oddana količina x cena (3)  
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša 
velikost zabojnika je 0,120 m3.  
Volumen zabojnika – vsota velikosti zabojnikov, ki so 
registrirani za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.  
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število 
odvozov) v obdobju enega meseca. V primeru, da je 
oddana količina manjša od velikosti zabojnika, se 
obračuna minimalna količina v vrednosti velikosti 
zabojnika.  
V primeru, da za gospodinjstvo ni podatka o velikosti 
zabojnika, se za obračun velikosti zabojnika upošteva 
velikost 0,120 m3, pri izračunu oddane količine pa se 
upošteva največje število možnih rednih odvozov za 
mešane komunalne odpadke.  
V primeru, da si dve ali več gospodinjstev deli en 
zabojnik, se mesečni strošek izračuna po kategoriji 
gospodinjstva v večstanovanjskem objektu.  
 
B)  Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih plačujejo 

mesečni strošek storitev ravnanja z odpadki, v 
okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na 
volumen zabojnika ter dejanski volumen oddanih 
ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer 
je minimalno obračunana oddana količina na 
gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:  

 
Mesečni strošek za gospodinjstvo v večstanovanjskem 
objektu je sestavljen iz naslednjih postavk:  

1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 
 1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za 
volumen zabojnika  
 1b) stroški izvajanja storitve     = znesek (1b) za 
volumen zabojnika  
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = 
oddana količina/število oseb VO x število oseb G x  
cena (2)   
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov= oddana količina / število oseb 
VO x število oseb G x  cena (3)  
 
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša 
velikost zabojnika je 0,120 m3.  
Volumen zabojnika – upošteva se najmanjša velikost 
zabojnika 0,120 m3.  
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število 
odvozov) v obdobju enega meseca na skupnem 
odjemnem mestu. V primeru da je oddana količina 
manjša od 0,12 m3 se obračuna minimalna količina v 
vrednosti 0,12 m3.  
Število oseb VO–število oseb v večstanovanjskem 
objektu vezano na skupno odjemno mesto.  
Število oseb G – število oseb v posameznem 
gospodinjstvu.  
 
C)  Za občasno naseljene objekte – počitniške hiše se 

plačuje mesečni strošek storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki, v okviru rednega odvoza 
odpadkov, vezano na volumen zabojnika za mešane 
odpadke in dejanski volumen oddanih ostankov 
mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je 
minimalno obračunani volumen odloženih odpadkov 
120 l mesečno.  

 
Izračun mesečnega stroška za občasno naseljeni objekt 
se izvaja po:  

 izračunu za gospodinjstva ali  

 po izračunu za gospodinjstvo v večstanovanjskem 
objektu, v kolikor gre za skupno odjemno mesto.  

 
D)  Za nenaseljene objekte se plačuje mesečni strošek 

storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer:  
a.  Za nenaseljene objekte, kjer obstaja podatek o 

velikosti zabojnika po izračunu za  gospodinjstva 
ali večstanovanjske objekte 

b.  Za nenaseljene objekte, kjer ni podatka o 
velikosti zabojnika se stroški, ki nastanejo ne 
glede na količino prepuščenih odpadkov 
zaračunavajo po izračunu za gospodinjstva, pri 
čemer se za velikost zabojnika upošteva ena 
tretjina 120 l zabojnika, za oddano količino pa 
1/3 odvoza najmanjše velikosti zabojnika.  

 
E)  Za povzročitelje iz proizvodnih in storitvenih 

dejavnosti – druge uporabnike se osnova za 
obračun mesečnega stroška ravnanja s komunalnimi 
odpadki določi na podlagi velikosti zabojnika in 
dejansko oddane količine odpadkov.  

 
Mesečni strošek za mešane komunalne odpadke za 
dejavnost je sestavljen iz naslednjih postavk:  
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 
 1a) stroški javne infrastrukture = velikost zabojnika x 

2,165 x cena (1a)  
 1b) stroški izvajanja storitve     = velikost zabojnika x 

2,165 x cena (1b)  
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = 
oddana količina x  cena (2)  
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov = oddana količina x  cena (3)  
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Če je oddana količina  večja od velikosti zabojnika x 
2,165 se upošteva pri obračunu storitve 1a in 1b oddana 
količina.  
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša 
velikost zabojnika je 0,120 m3. V primeru uporabe več 
zabojnikov se upošteva en zabojnik največje velikosti.  
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število 
odvozov) v obdobju enega meseca. V primeru da je 
oddana količina manjša od največje velikosti zabojnika 
se obračuna minimalna količina v vrednosti največje 
velikosti zabojnika. 
 

3. člen 

(1) V navedenih osnovah so upoštevane naslednje 
storitve po programu:  

 zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev 
(mešani, papir, embalaža),  

 zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z zbiralnic 
ločenih frakcij,  

 zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,  

 zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,  

 zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov 
glede na program,  

 pranje zabojnikov,  

 delovanje zbirnih centrov,  

 analitična obdelava podatkov,  

 nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,  

 obveščanje in osveščanje uporabnikov,  

 obdelavo komunalnih odpadkov,  

 sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,  

 oddajanje ločenih frakcij v predelavo,  

 razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova 
obdelava,  

 začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in 
nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali 
odstranjevanje,  

 pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,  

 odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na 
odlagališču,  

 obdelava mešanih komunalnih odpadkov,  

 finančno jamstvo. 
 

4. člen 

(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja 
z odpadki v Občini Bled in Občini Gorje veljajo za 
storitev posamezne javne službe naslednje potrjene 
cene: 
 

JAVNA SLUŽBA EUR / kg 

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH 
KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA 
VRTNEGA ODPADA 

 

a. Izvajanje storitev 0,1668 

b. Javna infrastruktura 0,0061 

 
Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo 
na mesečnih položnicah obračuna storitev javne službe 
v okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen 
preračunanih in prikazanih v EUR/ m3:  
 

 Vrsta storitev 
ravnanja s 
komunalnimi odpadki 

Višina 
tarifnih 
postavk 
(EUR/m3) 

Oznaka 

1. 

zbiranje biološko 
razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada – javna 

0,8430 
cena 
(bio1a) 

infrastruktura 

2. 

zbiranje biološko 
razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada – 
izvajanje storitev 

23,0518 
cena 
(bio1b) 

 
V navedenih cenah storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki. 
(2) V primeru, da se odvoz odpadkov izvrši na podlagi 
izrednega odvoza (odvoz na klic), se za obračun storitev 
zbiranje in odvoz odpadkov uporablja veljavna cena 
pomnožena s  
faktorjem x1,5.  
(3) Za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada gospodinjstva, 
izhajajoč iz višine cene, mesečno glede na volumen 
zabojnika za biorazgradljive kuhinjske odpadke, 
plačujejo: 
Volumen zabojnika = 120 l  
  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,4380 

EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 11,9777 

EUR 
Volumen zabojnika = 240 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,8760 

EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 23,9554 

EUR 
Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev 
ravnanja z biološkimi odpadki, v okviru rednega odvoza 
odpadkov, vezano na volumen zabojnika. V primeru 
delitve zabojnika med gospodinjstvi se posameznemu 
gospodinjstvu obračuna sorazmerni delež uporabe 
glede na število gospodinjstev, ki uporabljajo zabojnik. 
 

5. člen 

Povzročitelji proizvodnih in storitvenih dejavnosti, 
plačujejo ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu z 
določili Tehničnega pravilnika in v skladu s potrjenimi 
cenami v tem sklepu. 
 

6. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13, 28/13). 
 

7. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.5.2014 dalje. 
 
 
Številka: 034-1/2014-10 
Bled, dne 18.03.2014 
 
 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 
 

 
 

OBČINA BLOKE 

 
305. Zaključni račun proračuna Občine Bloke za 

leto 2013 

 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB in 110/11 – 
ZDIU12) in Statuta Občine Bloke je občinski svet na 19. 
redni seji, 10. 4. 2014, sprejel 
 



Št. 18/18.4.2014 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 604  

 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE BLOKE ZA LETO 2013 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bloke za 
leto 2013, realiziran v naslednjih zneskih: 

 
 

 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR) 

 Skupina/Podskupina kontov  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.477.896 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.618.153 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.412.526 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.296.746 
703 Davki na premoženje 96.178 
704 Domači davki na blago in storitve 19.515 
706 Drugi davki 87 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 205.628 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 32.074 
711 Takse in pristojbine 267 
712 Denarne kazni 10.036 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 125.267 
714 Drugi nedavčni prihodki 27.984 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  
721 Prihodki od prodaje zalog  
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  

73 PREJETE DONACIJE  

730 Prejete donacije iz domačih virov  
731 Prejete donacije iz tujine  

74 TRANSFERNI PRIHODKI 859.743 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 284.358 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU 575.385 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.757.475 
40 TEKOČI ODHODKI 589.686 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 118.278 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 19.278 
402 Izdatki za blago in storitve 447.174 
403 Plačila domačih obresti  
409 Rezerve 4.956 

41 TEKOČI TRANSFERI 589.747 

410 Subvencije 66.001 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 325.450 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 51.427 
413 Drugi tekoči domači transferi 146.869 
414 Tekoči transferi v tujino  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.514.853 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.514.853 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 63.189 

431 Invest. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. upor.  59.463 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.726 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK  (I.-II.) - 279.579 
 (PRORAČUNSKI PRESEŽEK)  

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

750 Prejeta vračila danih posojil  
751 Prodaja kapitalskih deležev  
752 Kupnine iz naslova privatizacije  

V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  

440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo 

premoženje v svoji lasti 
 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  

 C. RAČUN FINANCIRANJA  
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VII. ZADOLŽEVANJE (500)             
50 ZADOLŽEVANJE  

500 Domače zadolževanje  
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)  

55 ODPLAČILO DOLGA  

550 Odplačilo domačega dolga  
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) - 279.579 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX) 279.579 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  31.12.2012  

9009 Splošni sklad za drugo 178.653 

 
2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2013 
sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Bloke za leto 2013. 

 
3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2013 se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Št. 4103-0001/2014 
Nova vas, 10. 4. 2014 
 
 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 
 

 
 
306. Odlok o predkupni pravici Občine Bloke na 

nepremičninah 

 
Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS štev. 110/02, 8/03, 58/03, 33/07, 108/09, 79/10), 
6. in 15. člena Statuta občine Bloke (Uradni list RS, št. 
65/07, 54/10 in 9/12) je občinski svet Občine Bloke  na 
19. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel 
 

ODLOK 
O PREDKUPNI PRAVICI OBČINE BLOKE NA 

NEPREMIČNINAH 

 
1.člen 

Ta odlok določa območja predkupne pravice občine na 
nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice 
na teh območjih. 
 

2.člen 

Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na  
območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom 
občine. 

Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja 
naselij in območja predvidena za njihovo širitev. 

Občina lahko uveljavlja predkupno pravico v naseljih 
Nova vas, Velike Bloke, Fara in Volčje 

Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na 
naslednjih območjih naselij: 

 za obrtno cono Nova vas na naslednjih  parcelah: 
1438/2, 1432/2, 1431/2, 1425/2, 1422/2, 1421/2, 
1420/2, 1419/2, 1414/2, 1413/2, 1411/2, 1410/2, 
1407, 1403/2, 1400/6, 1400/4, 1399/2, 1397, 1388, 
1387, 1382, 1381, 1377, 1376, 1374, 1372, 1370 v 
k.o. 1683  Nova vas, 

 ob čistilni napravi Nova vas na parcelah: 1460, 
1459, 1458 v k.o. 1683  Nova vas, 

 za razširitev pokopališča pri Fari na parceli: 1203/1 
k.o. Nova vas, 

 za ureditev gradbenih parcel za  stanovanjsko 
naselje v Novi vasi na parcelah: 1/6, 1/36, 1/37, 
1/103, 1638/2, 1644, 1645, 1643/1, 1/90, 5/3, 5/2, 
2/1, 11/2, 47/3, 1/16 v k.o. 1683 Nova vas, 

  za ureditev območja zelenih površin in rekreacije 
v Novi vasi na parcelah: 111/1, 116, 117 in 122/1 
k.o. 1683 Nova vas, 

 za ureditev centra Nove vasi na parcelah: 39/2, 
1646, 1647, *3/1, *119, 32, *1/1, 22, *1/2, 737/3 
k.o. 1683 Nova vas, 

 za ureditev industrijske cone v Velikih Blokah na 
parcelah: 2010/2, 2010/3, 2010/4, 2010/5, 2010/6, 
2010/8, 2010/9, 2010/10, 2010/12, 2010/13, 
2010/14, 2010/15, 2010/16, 2010/17, 2010/18, 
2010/19, 2010/20, 2010/21, 2010/22, 2010/23, 
2010/24, k.o. 1673 Velike Bloke, 

 za ureditev stanovanjskega naselja v Velikih 
Blokah na parcelah: 2005/2 in 113.S k.o. 1673 
Velike Bloke, 

 za ureditev turistične cone ob Bloškem jezeru na 
parcelah:  961, 1013, 1012/7, 1012/8, 1012/5, 
1012/2, 1012/1, 1016/1 k.o. 1684 Volčje. 

Območja naselij so vrisana v kartah  do parcele 
natančno in so sestavni del tega odloka. 

Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno 
pravice če je za nakup  nepremičnine izkazan občinski 
javni interes in če ponujena vrednost ne presega 
povprečne cene nepremičnin na tem območju. 

Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na 
nepremičninah, če ima v proračunu za te namene 
zagotovljena tudi sredstva. 
 

3.člen 

Šteje se da obstaja občinski javni interes, če občina 
nepremičnino potrebuje za: 

 -izvedbo prostorskega akta; 

 -za izgradnjo objektov gospodarske javne 
infrastrukture in objektov, ki služijo  varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami; 

 -za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega 
varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa; 

 -za potrebe gradnje in nakupa socialnih in 
neprofitnih stanovanj; 

 -za potrebe prenove območij; 

 -za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih 
programov občine ali načrtu nabav in gradenj. 

 
4. člen 

Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko 
občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah 
le v primerih če je s prostorskim aktom tam predvidena 
gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij. 
 

5.člen 

Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja 
občinska uprava. 
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6. člen 

S sprejemom tega odloka preneha veljati odlok o 
predkupni pravici na nepremičninah (Uradni list RS, št. 
93/03 in 93/08). 

 
7. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0003/2014 
Datum: 10. 4. 2014 
 
 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 
 

 
 
307. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 

dobra 

 
Na podlagi 23. člena Zakon o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05, 120/06, 61/2010 in 
20/2011), 15. člen Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, 
št. 65/2007, 54/10 in 9/12) je občinski svet Občine Bloke 
na 19. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 
DOBRA 

 
I. 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 
odvzame nepremičninam na  parcelah: 

 št. *120 k.o. 1673 Velike Bloke, 

 št. 21, 1252/2, 1087, 1076 k.o. 1694 Ravne pri 
Topolu, 

 št. 1193 k.o. 1693 Topol, 

 št. 576/25 k.o. 1667 – Hiteno. 
 

II. 

Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra se pri 
nepremičninah parcelah št. *120 k.o. 1673 Velike Bloke,  
21, 1252/2, 1087, 1076 k.o. 1694 Ravne pri Topolu,   
1193 k.o. 1693 Topol in št. 576/25 k.o. 1667 – Hiteno  v 
zemljiški knjigi izbriše zaznamba grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena. 
 

III. 

Ta sklep se objavi V Uradnem glasilu Slovenskih občin 
in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
Številka: 478-0010/2014 
Nova vas, 10. 4. 2014 
 
 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 
 

 
 

OBČINA BRDA 

 
308. Odlok o oskrbi s pitno vodo 

 
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno 
prečiščeno besedilo, 27/2008 – Odl. US, 76/2008, 
100/2008 – Odl. US, 79/2009, 14/2010 – Odl. US, 
51/2010, 84/2010 – Odl. US in 40/2012 – ZUJF), 149. 
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/2006 – ZMetD, 
66/2006 – Odl. US, 112/2006 – Odl US, 33/2007 – 

ZPNačrt, 57/2008 – ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 
108/2009 – ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012 in 97/2012 – 
Odl. US), 125. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 
67/2002, 57/2008, 57/2012), 3. in 7 . člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list št.32/93, 30/98 
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 6. 
člena  Pravilnika o pitni vodi  (Uradni list RS, štev. 
19/2004, 35/2004,26/2006, 92/2006, 25/2009, 3. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011 – uradno 
prečiščeno besedilo, 43/2011 – Odl. US in 21/2013), 2. 
odstavka, 1. člena  Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 26/2012, 8/2013), Uredbe o oskrbi s pitno vodo 
(Uradni list RS, št. 88/2012), Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/12 in 109/12) in 16. člena  Statuta občine Brda 
(Uradno glasilo 4/2006 in Uradnega glasila slovenskih 
občin 24/2010) je Občinski svet Občine Brda na  27. 
redni seji  dne 15.4.2014 sprejel 
 

ODLOK 
O OSKRBI S PITNO VODO 

 
I. Splošne določbe 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

(1) Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo, 
zahteve, ki morajo biti izpolnjene, standarde 
opremljenosti ter vrste nalog, ki se izvajajo v okviru 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna 
služba) in pogoje za lastno oskrbo s pitno vodo na 
celotnem območju Občine Brda (v nadaljnjem besedilu: 
občina). 
(2) Lastna oskrba s pitno vodo in samooskrba objektov 
se na območju Občine Brda izvaja na območjih 
poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v 
okviru storitev javne službe pod pogoji, kot jih določata 
uredba, ki ureja oskrbo s pitno vodo in ta odlok. 
 

2. člen 
(pojmi) 

(1) Vsi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo pomen, kot 
je določeno v zakonih, podzakonskih predpisih ali 
tehničnem pravilniku s katerimi se ureja javna služba in 
vprašanja zdravstvene ustreznosti pitne vode, če ni 
pomen s tem odlokom posebej opredeljen. 
(2) Za potrebe izvajanja tega odloka imajo s tem 
odlokom opredeljeni pojmi naslednji pomen: 

1. pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki 
ureja pitno vodo; 

2. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem 
besedilu: vodovod) je sistem elementov vodovoda, 
kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za 
pripravo pitne vode in druga pripadajoča oprema, 
ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot 
samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih 
vodovodov in ima enega upravljavca; priključki so  
del  vodovoda; 

3. javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska 
gospodarska javna infrastruktura namenjen 
izvajanju javne službe; del javnega vodovoda je 
tudi zunanje hidrantno omrežje za gašenje 
požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z 
javnim vodovodom; 

4. izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec) je pravna oseba, ki 
ji je občina poverila izvajanje lokalno gospodarsko 
javno službo oskrbe s pitno vodo, 
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5. upravljavec javnega vodovoda(v nadaljevanju: 
upravljavec) je pravna oseba, ki pridobila pravico 
upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi 
opravljanja storitev javne službe; 

6. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali 
fizična oseba, s katero imajo lastniki zasebnega 
vodovoda sklenjeno pogodbo o njegovem 
upravljanju; 

7. uporabnik javne službe (v nadaljnjem besedilu: 
uporabnik) je lastnik stavbe, dela stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen 
na javni vodovodin se zanj zagotavlja javna 
služba; 

8. priključek stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: 
priključek na javni vodovod) je cevovod od javnega 
vodovoda do odjemnega mesta in njegova 
oprema; priključek na javni vodovod je v lasti 
lastnika nepremičnine; priključni sklop na javni 
vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer 
so sestavni del priključka na javni vodovod; meja 
med vodovodnim priključkom in interno vodovodno 
napeljavo uporabnika je ventil za obračunskim 
vodomerom; 

9. odjemno mesto je mesto spoja obračunskega 
vodomera in interne vodovodne napeljave; 
odjemno mesto je tudi mesto, kjer se izvaja 
odvzem vode za pranje in namakanje javnih 
površin ter gašenje požarov s pitno vodo; 

10. interno vodovodno omrežje zajema cevovod, 
opremo in naprave, ki so vgrajene za odjemnim 
mestom oz. ventilom za obračunskim vodomerom; 

11. obračunski vodomer je naprava za merjenje 
porabe pitne vode iz javnega vodovoda, ki je 
nameščen pred odjemnim mestom in je osnova za 
obračun izvedenih storitev javne službeter se 
praviloma nahaja v zunanjem talnem jašku; 

12. interni vodomer je naprava, ki je nameščena za 
obračunskim vodomerom in uporabnikom služi za 
interno porazdelitev stroškov pitne vode; 

13. omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne 
infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo,  

14. vodarina je del cene, ki vključuje stroške 
opravljanja storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo, 

15. pogodba o dobavi pitne vode je pogodba, s katero 
so določena medsebojna razmerja med 
uporabnikom in upravljavcem vodovoda; 

16. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in 
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo; 

17. lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in 
gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na 
območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in 
se odvzem vode iz podzemnih ali površinskih voda 
izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v 
skladu z veljavnimi  predpisi; 

18. zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov je 
zunanje hidrantno omrežje v skladu s predpisom, 
ki ureja tehnične normative za hidrantno omrežje 
za gašenje požarov; hidranti na javnem vodovodu, 
ki so namenjeni izključno obratovanju vodovoda, 
niso del zunanjega hidrantnega omrežja za 
gašenje požarov. 

 
II. Organizacijska in prostorska zasnova 

opravljanja javne službe 
 

3. člen 
(upravljavec javnega vodovoda) 

(1) Občina zagotavlja javno službo za območje celotne 
občine. 

(2) Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega podjetja 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, št. 300-02-4/99, z 
dne 21. 10. 1999 je upravljavec javnega vodovoda- 
izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, javno 
podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.. 
Sklep velja do preklica. 
(3) Oskrbovana območja, kjer občina zagotavlja javno 
službo oskrbe s pitno vodo so označena na temeljni 
topografski karti, ki je dosegljiva na spletni strani 
upravljavca. 
 

4. člen 
(zagotavljanje javnega vodovoda) 

(1) Občina mora zagotoviti javni vodovod na vseh 
območjih poselitve na njenem področju razen tam, kjer 
se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno 
vodo ali samooskrba in se na takšen način oskrbuje z 
vodo manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem na 
hektar in je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno 
vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan. 
 

5. člen 
(upravljavci) 

(1) Upravljavec javnega vodovoda mora biti tehnično 
opremljen in strokovno usposobljen za kakovostno 
izvajanje javne službe. Zagotavljati mora zdravstveno 
ustreznost pitne vode in varno oskrbe s pitno vodo ter 
upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise s 
področja oskrbe s pitno vodo. 
(2) Upravljavec mora opravljati javno službo skladno s 
programom oskrbe s pitno vodo, ki ga pripravi za 
obdobje štirih koledarskih let skladno z uredbo, ki ureja 
oskrbo s pitno vodo. 
 

6. člen 
(obseg storitev javne službe) 

(1) Upravljavec v okviru storitev javne službe na 
območjih javnih vodovodov mora zagotoviti: 

1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne 
službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, 
ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo;  

2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju 
javne službe ter o njihovih pravicah in obveznostih; 

3. redno vzdrževanje javnega vodovoda, in javnemu 
vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij 
za gašenje požarov, v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo pred požari;  

4. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod, ki 
obsega: 

 preverjanje in redno vzdrževanje priključka na 
javni vodovod tako, da ni negativnihvplivov na 
zdravstveno ustreznost pitne vode in na 
delovanje javnega vodovoda, 

 Zagotavljanje vodotesnosti priključka,  

 zagotavljanje delovanja obračunskega 
vodomera v skladu s predpisi, ki 
urejajomeroslovje, in  

 interventno vzdrževanje v primeru 
nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje 
pitnevode na priključku, okvare obračunskega 
vodomera in podobno); 

5. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz 
javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne 
službe; 

6. vodenje predpisanih evidenc skladno z veljavno 
zakonodajo; 

7. nadzor nad delovanjem in redno vzdrževanje 
objektov in opreme javnega vodovoda;  

8. nadzor nad izvajanjem del na vplivnem območju 
javnega vodovoda;  
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9. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene 
ustreznosti pitne vode in drugih nalog v skladu z 
zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo;  

10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja 
vode iz zajetja za pitno vodo, na tistih  zajetjih za 
pitno vodo, za katera je to določeno v programu 
izvajanja monitoringa, sprejetega v skladu s 
predpisom, ki ureja kemijsko stanje podzemne 
vode, oziroma v skladu s predpisom, ki ureja 
kakovost površinskih voda; 

11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete 
vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za 
oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za 
pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni 
oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega 
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja;  

12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje 
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo 
vodovarstvena območja;  

13. izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja 
vodovodnega sistema;  

14. občasno hidravlično modeliranje javnega 
vodovoda;  

15. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih 
dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami;  

16. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih 
dogodkov zaradi onesnaženja vodnih virov,  

17. priključevanje novih uporabnikov javne službe;  
18. preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene 

na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim 
stanjem stavb na območju javnega vodovoda;  

19. opravljanje drugih nalog v skladu z veljavnimi 
predpisi. 

 
7. člen 

(vodenje evidenc upravljavca) 

(1) Upravljavec vodi evidence o: 
1. javnih vodovodih, s katerimi upravlja, in območjih 

javnih vodovodov  
2. uporabnikih javne službe,  
3. priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih,  
4. zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno 

vodo,  
5. vodnih pravicah za zajetja iz prejšnje točke,  
6. vodni bilanci javnega vodovoda,  
7. vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, 

namenjene izvajanju javne službe, in  
8. stroških in cenah obveznih storitev javne službe. 

 
8. člen 

(lastna oskeba s pitno vodo) 

(1) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega 
vodovoda morajo lastniki zasebnega vodovoda s pravno 
ali fizično osebo skleniti pogodbo o upravljanju, v kateri 
podrobno definirajo medsebojne odnose v zvezi z 
upravljanjem zasebnega vodovoda in o tem obvestiti 
občino, če tak vodovod oskrbuje: 

 eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je 
skupno pet ali več stanovanj, v katerih prebivajo 
osebe s stalnim prebivališčem,  

 eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi 
stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne 
namene, gostinskih stavb, upravnih ali pisarniških 
stavb, trgovskih ali drugih stavb za storitvene 
dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje 
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali 
skladišč in stavb splošnega družbenega pomena 
in  

 eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih 
objektov, kjer je omogočena splošna raba vode iz 
zasebnega vodovoda. 

Pogodbe ni potrebno skleniti v primerih določenimi s 
predpisi. 
(2) Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih 
vodovodov in njenih upravljavcev na svojem območju. 
 

9. člen 
(tehnični pravilnik) 

(1) Upravljavec sprejme Pravilnik o tehnični izvedbi, 
delovanju in uporabi objektov in naprav javnih 
vodovodov (v nadaljevanju: tehnični pravilnik), ki mora 
biti usklajen z veljavno zakonodajo. 
(2) Tehnični pravilnik podrobneje določa: 

 tehnične normative za projektiranje, gradnjo, 
nadzor, priključevanje, uporabo, upravljanje in 
vzdrževanje vodovodnega omrežja,  

 dokumentacijo, za katero je v tem odloku 
predpisano, da se določi v tehničnem pravilniku ter  

 navodila in druge pogoje za izvajanje javne službe. 
 

10. člen 
(javno pooblastilo izvajalcu) 

(1) Upravljavec javnega vodovoda na podlagi veljavne 
zakonodaje in javnega pooblastila vodi kataster javnega 
vodovoda, izdaja smernice za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve, mnenja k predlogom prostorskih 
aktov, projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, 
soglasja za priključitev in soglasja k priključitvi na 
podlagi predložene dokumentacije, ki je podrobneje 
določena v predpisih o graditvi objektov, prostorskem 
načrtovanju, geodetski dejavnosti ter tehničnem 
pravilniku upravljavca javnega vodovoda. 
(2) Sredstva zagotavlja lastnik infrastrukture. 
(3) Upravljavec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri 
izgradnji, rekonstrukciji in obnovi vodovodnega omrežja, 
ter pri tehničnih pregledih objektov oziroma 
novozgrajenega vodovodnega omrežja. 
 

11. člen 
(lastništvo javnega vodovoda) 

(1) Lastnik javnega vodovoda in drugih objektov ter 
naprav, ki so potrebni za izvajanje javne službe oskrbe s 
pitno vodo  je Občina Brda. 
(2) Objekti in naprave v lasti občine so: 

 cevovodi 

 vodnjaki, črpališča, prečrpališča in zajetja,  

 vodohrani in razbremenilniki,  

 naprave za obdelavo pitne vode,  

 javno hidrantno omrežje,  

 naprave za dviganje in reduciranje tlaka vode na 
omrežju,  

 funkcionalna zemljišča, namenjena normalni rabi 
objekta, 

 drugi objekti in naprave, potrebni za nemoteno 
delovanje sistema. 

(3) Objekti in naprave javnega vodovoda so grajeno 
javno dobro. 
 

12. člen 
(objekti in naprave uporabnikov) 

(1) Objekti in naprave, ki so v lasti uporabnikov so: 

 vodovodni priključek,  

 vodomerni jašek ali niša,  

 objekti in naprave vgrajeni za odjemnim mestom. 
 
III. Gradnja vodovodnega priključka in 

priključitev na javni vodovod 

 
13. člen 

(obveznost priključitev na javni vodovod) 

(1) Na območju, kjer se izvaja javna služba, je 
priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov  na 
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javni vodovod obvezna, če je oddaljenost objekta od 
javnega vodovoda manjša od 200 m ter tehnična 
izvedba to dopušča. 
(2) Povsod tam, kjer se zgradi nov javni vodovod,mora 
upravljavec bodoče uporabnike obvestiti, da je 
priključitev njihovih objektov na javni vodovod obvezna v 
roku 6 mesecev od prejema obvestila in mu določiti 
pogoje za priključitev. 
(3) Občina lahko po predhodnem soglasju izvajalca 
javne službe lahko opredeli spremembe območij javnih 
in zasebnih vodovodov, kjer se stavbe in gradbeni 
inženirski objekti ne bodo priključevali na javni vodovod. 
 

14. člen 
(gradnja vodovodnega priključka) 

(1) Vodovodni priključek mora zgraditi lastnik stavbe na 
lastne stroške za vsako stavbo ali objekt 
posebej.Zagotovljeno mora biti merjenje porabe pitne 
vode z obračunskim vodomerom, ki mora biti vedno 
dostopen upravljavcu javnega vodovoda. 
(2) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne 
dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno 
merjenje porabe pitne vode z internimi vodomeri. 
(3) Na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih 
stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo 
enega lastnika in se s pitno vodo iz javnega vodovoda 
oskrbuje več stavb, se lahko zagotavlja odjem pitne 
vode  na enem odjemnem mestu. 
(4) Lastnik objekta, ki je priključen na javni vodovod 
mora zagotoviti ločeno merjenje porabe pitne vode, ki 
se šteje za javno službo in porabe vode, ki se ne šteje 
za javno službo. 
 

15. člen 
(pogoji priključitve na javni vodovod) 

(1) Pred začetkom gradnje vodovodnega priključka si 
mora uporabnik od upravljavca pridobiti soglasje k 
priključitvi na javno vodovodno omrežje. Za pridobitev 
soglasja, mora vlogi priložiti dokumentacijo, določeno v 
Tehničnem pravilniku. 
(2) Upravljavec je dolžan najpozneje v 15 dneh od 
prejema popolne vloge: 

 izdati soglasje k priključitvi ali 

 v primeru, da priključitev po predvideni 
dokumentaciji ni možna, izdati odločbo o zavrnitvi. 

(3) Če uporabnik ne poveri gradnje vodovodnega 
priključka upravljavcu, mora njegovo gradnjo nadzirati 
pooblaščeni predstavnik upravljavca. Stroške nadzora 
zaračuna upravljavec uporabniku na podlagi cenika 
storitev. 
(4) Pogodbo o dobavi pitne vode skleneta upravljavec in 
uporabnik pred izvedbo dejanske priključitve na javni 
vodovod. 
(5) V primeru gradnje vodovodnega priključka po 
javnem dobrem ali po zemljiščih drugih lastnikov, mora 
uporabnik predložiti dokazilo o pravici graditi v skladu s 
predpisi o graditvi objektov. 
(6) Upravljavec je dolžen izvesti priključitev in na javni 
vodovod najkasneje v 15 dneh ko je uporabnik izpolnil 
naslednje pogoje iz soglasja k priključitvi, podpisal 
Pogodbo o dobavi pitne vode ter poravnav stroške 
izvedbe priključka. 
 

16. člen 
(pogodba o dobavi pitne vode) 

(1) S pogodbo o dobavi pitne vode upravljavec in 
uporabnik določita medsebojna razmerja, pravice in 
obveznosti predvsem glede dobave pitne vode, 
obračuna in plačevanja vodarine, stroškov vzdrževanja 
priključka ter morebitnih drugih storitev s pripadajočimi 
zakonskimi dajatvami. 

(2) Pogodbo o dobavi pitne vode sklenejo z upravljavec 
tudi uporabniki, ki so že priključeni na javni vodovod. 
 

17. člen 
(prepoved priključitve na javni vodovod) 

(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za 
katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije 
snovi pri odvajanju odpadne vode in predpisi, ki urejajo 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode, upravljavec ne sme priključiti na javni vodovod. 
(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki se 
ne šteje za javno službo, ni pridobil vodne pravice v 
skladu s predpisi, ki urejajo vode, upravljavec  javne 
službe v tem delu ne sme izvesti priključitve na javni 
vodovod. 
 

18. člen 
(način priključitve) 

(1) Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak 
objekt posebej. Glede na potrebe ima lahko izjemoma 
en objekt več priključkov ob izpolnjevanju pogojev, ki so 
predpisani s Tehničnim pravilnikom. 
(2) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno 
mesto posebej. Če je potrebno priključiti na javni 
vodovod več odjemnih mest tako, da se priključek 
stavbe na obratujoči  vodovod izvede s skupnim 
cevovodom, se šteje za del javnega vodovoda cevovod, 
ki povezuje obratujoči vodovod in razcep cevovoda za 
priključitev zadnjih dveh odjemnih mest. Pri 
večstanovanjskih stavbah mora biti glavni vodomer na 
priključku vgrajen na dostopnem mestu izven objekta. 
(3) Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov 
drugih uporabnikov na svojo interno vodovodno omrežje 
ali na svoj vodovodni priključek brez soglasja 
upravljavca. 
 

19. člen 
(začasna priključitev na javni vodovod) 

(1) Upravljavec lahko izvede začasno priključitev na 
javni vodovod za potrebe gradbišč, javnih prireditev, 
začasnih objektov in podobnega na stroške uporabnika. 
(2) Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega 
priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, 
prijavo prireditve oz. dokument, ki potrjuje začasno 
potrebo po priključitvi na javni vodovod. Upravljavec 
dovoli začasno priključitev in izvede začasni priključek v 
roku 15 dni od vložitve popolne vloge, če je začasna 
priključitev na javni vodovod izvedljiva v skladu s 
Tehničnim pravilnikom. 
(3) Začasna priključitev na javni vodovod je dopustna le 
za določeno dobo, ki ne sme biti daljša od 2 let. 
 

20. člen 
(namakalni priključki) 

(1) Na vodooskrbnih območjih, kjer vodovodni sistem to 
dopušča, je po predhodnem soglasju upravljavca in s 
pridobljenim vodnim dovoljenjem mogoče izvesti priklop 
na vodovodno omrežje za potrebe namakanja. Iz 
namakalnih priključkov se sme uporabljati voda 
izključno za namakanje v vodnem dovoljenju določenih 
količin. V primeru redukcij dobave vode, je kot prva 
omejena poraba vode na namakalnih priključkih. 
(2) Za izgradnjo namakalnega priključka veljajo enaka 
določila kot so določena v 15. členu tega odloka. 
 

21. člen 
(spremembe na priključkih in odjava priključka) 

(1) Sprememba dimenzije priključka, trase, merilnega 
mesta, izvedba dodatnega dela priključka in ostale 
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spremembe se obravnava na enak način, kot da gre za 
nov vodovodni priključek. 
(2) Upravljavec je dolžan obvestiti uporabnika o vsaki 
spremembi pogojev priključevanja na javni vodovod, 
uporabnik pa je dolžan sporočiti izvajalcu vsako 
spremembo, ki je vezana na odjem vode in sicer v 15 
dneh od nastale spremembe ter dostaviti uradno 
veljaven dokument, ki je podlaga za spremembo. 
(3) Prenos lastništva priključka ali obveznosti plačila 
storitev na drugo pravno ali fizično osebo je mogoča 
pod pogojem, da dotedanji uporabnik nima odprtih 
obveznosti do upravljavca iz naslova porabe vode na 
priključku, v nasprotnem primeru sepriključitev novega 
uporabnika izvede po postopku, ki je po določilih tega 
odloka predpisan za prvo priključitev na javni vodovod. 
(4) Odjava priključka je dovoljena samo v primerih 
rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za 
začasen priključek. Uporabnik mora posredovati 
upravljavcu vlogo za odjavo priključka v pisni obliki. 
Izvedbo prekinitve priključka izvrši upravljavec na 
stroške uporabnika. Uporabnika se izbriše iz evidence 
uporabnikov po poravnavi vseh obveznosti do 
upravljavca javnega vodovoda. 
 

22. člen 
(namestitev obračunskega vodomera) 

(1) Tip, velikost in mesto namestitve obračunskega 
vodomera določi upravljavec samostojno v skladu s 
projektom, veljavnimi predpisi in določili Tehničnega 
pravilnika. 
(2) Obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan 
od pristojnega urada za kontrolo meril. 
(3) Vodovodni priključek in prostor, kjer je vgrajen 
obračunski vodomer, mora zgraditi uporabnik tako, da 
sta vedno dostopna upravljavcu javne službe. 
(4) Uporabnik ne sme izvajati kakršnekoli posege na 
obračunskem vodomeru. 
 

23. člen 
(stroški obračunskega vodomera) 

(1) Stroški nabave in vgradnje prvega obračunskega 
vodomera bremenijo uporabnika. 
(2) Stroški kontrole, vzdrževanja, zamenjave vodomera 
se krijejo iz zbranih sredstev omrežnine. 
 

24. člen 
(interni vodomeri) 

(1) V interni hišni napeljavi so za obračunskim 
vodomerom lahko nameščeni interni vodomeri, ki služijo 
uporabnikom za interno porazdelitev stroškov oziroma 
upravljavcu za obračun storitve oskrbe s pitno vodo. 
Izpolnjevati morajo enake zahteve kot obračunski 
vodomeri. Stroški kontrole, vzdrževanja, zamenjave 
internih vodomerov se krijejo iz zbranih sredstev 
omrežnine na podlagi predhodnega dogovora med 
upravnikom in upravljavcem javnega vodovoda. 
 

26. člen 
(okvare na priključkih in vodomerih) 

(1) Vsako okvaro na priključku ali obračunskem 
vodomeru mora uporabnik prijaviti pristojni službi za 
prijavo okvar upravljavca. Okvaro mora upravljavec 
odpraviti najkasneje v roku 15 dni. Ta rok se lahko 
podaljša, če mora upravljavec pridobiti zakonsko 
potrebna soglasja. 
(2) Če na priključku ali obračunskem vodomeru nastopi 
okvara po krivdi uporabnika plača stroške popravila 
uporabnik. 
 

IV. Obračun porabe pitne vode 
 

27. člen 
(cena oskrbe s pitno vodo) 

(1) Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je v 
skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba o metodologiji za 
oblikovanje cene) in je sestavljena iz: 
vodarine, 
omrežnine, 
(2) Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja 
javne službe in se uporabnikom obračunava mesečno 
na podlagi odčitka porabe na obračunskem vodomeru 
oziroma v obliki akontacije, določene glede na 
povprečno mesečno porabo zadnjega obračunskega 
leta. 
(3) Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne 
infrastrukture javne službe in se obračunava mesečno 
glede na zmogljivost priključkov in na način, ki je 
določen v Uredbi o metodologiji. 
 

28. člen 
(merjenje količin porabljene vode) 

(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se 
meri v m3 z odčitkom obračunskega vodomera. 
(2) Upravljavec je dolžan odčitati stanje na vodomeru 
najmanj enkrat letno za gospodinjstva, za večje 
odjemalce (industrija in večstanovanjske stavbe) pa 
praviloma vsak mesec. 
(3) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim 
vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost 
priključka, določeno s premerom priključka, ob 
upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 
m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. 
(4) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju 
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega 
priključka, na katerem se meri poraba vode z enim 
obračunskim vodomerom in so na internem omrežju 
vgrajeni interni vodomeri,lahko upravljavec izda račun 
posameznim uporabnikom na podlagi odčitka stanja na 
internih vodomerih. 
(5) Razlika med seštevkom dobavljene vode po odčitkih 
na internih vodomerih in po odčitku na obračunskem 
vodomeru se razdeli na vse uporabnike v objektu glede 
na porabo po internih vodomerih. 
(6) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju 
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega 
priključka, na katerem se meri poraba vode z enim 
obračunskim vodomerom in na internem omrežju niso 
vgrajeni interni vodomeri, se obračuna skladno z 
veljavno zakonodajo. 
 

29. člen 
(posebni primeri obračuna / pavšal) 

(1) V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovita, da 
je obračunski vodomer v okvari in okvara ni rezultat 
nepooblaščenega posega v sistem, se obračuna 
pavšalna poraba vode na osnovi povprečja porabe vode 
v obdobju zadnjega obračunskega leta razen v primeru 
utemeljenih razlogov za drugačen odčitek. 
(2) Če upravljavec ne more odčitati števca, mora o tem 
obvestiti uporabnika.Ta mora sporočiti stanje vodomera, 
sicer se mu obračuna poraba vode v višini povprečne 
mesečne porabezadnjega obračunskega leta razen v 
primeru utemeljenih razlogov za drugačen odčitek. 
(3) Za uporabnike, ki za opravljanje kmetijske dejavnosti 
rabijo vodo iz javnega vodovoda in ne merijo kmetijske 
porabe z ločenim obračunskim vodomerom, upravljavec 
upošteva porabljeno vodo za kmetijsko dejavnost kot 
razliko med odčitkom obračunskega vodomera in 
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mesečno normo porabe, ki znaša 4,0 m3 na osebo vseh 
stalno prijavljenih oseb na kmetijskem gospodarstvu. 
 

30. člen 
(plačevanje računov) 

(1) Uporabnik je dolžan račun poravnati v roku, 
navedenem na računu. 
(2) Plačnik storitev javne službe je njen uporabnik. V 
primeru oddaje stavbe, posameznega dela stavbe ali 
gradbeno inženirskega objekta v najem, je plačnik lahko 
najemnik, če je lastnik nanj s pogodbo prenesel vse 
pravice in obveznosti, ki jih sicer ima lastnik kot 
uporabnik in je taka pogodba posredovana upravljavcu 
javnih vodovodov. V takem primeru lastnik za 
obveznosti najemnika, ki jih ima ta kot uporabnik po tem 
odloku, odgovarjav razmerju do upravljavca solidarno. 
(3) V primeru, da uporabnik ne poravna računa v 
navedenem roku, ga je upravljavec dolžan opomniti. V 
opominu mora upravljavec določiti nov rok plačila in 
opozoriti uporabnika na posledice neplačila. V primeru, 
da uporabnik tudi po izteku roka, določenega v 
opominu, ne izpolni obveznosti, upravljavec prekine 
dobavo vode, o čemer predhodno seznani uporabnika. 
V takem primeru bo upravljavec prekinil dobavo vode do 
poplačila celotne obveznosti, vključno s stroški 
prekinitve. 
 

31. člen 
(ugovor) 

(1) Uporabnik lahko v roku petnajstih dni od izdanega 
računa vloži pisni ugovor pri upravljavcu, če meni, da 
mu vodarina ni pravilno obračunana. Del računa za 
povprečno mesečno porabo zadnjega obračunskega 
leta mora uporabnik plačati v roku, navedenem na 
računu. Upravljavec je dolžan na pisni ugovor 
uporabnika pisno odgovoriti v roku nadaljnjih osem dni 
in v tem času ne sme prekiniti dobave vode. 
 
V. Prekinitev dobave pitne vode 
 

32. člen 
(vzdrževalna in investicijska dela) 

(1) Upravljavec ima pravico brez povračila škode 
prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih 
vzdrževalnih ali investicijskih del na objektih in napravah 
javnega vodovoda, vendar mora najkasneje 24 ur pred 
prekinitvijo obvestiti uporabnike preko sredstev javnega 
obveščanja ali na krajevno običajen način  in na spletni 
strani izvajalca javne službe o času trajanja prekinitve 
dobave vode. 
(2) V primerih nepredvidenih okvar ima upravljavec 
pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega 
obvestila, mora pa takoj po prekinitvi uporabnike 
obvestiti o času trajanja prekinitve dobave vode preko 
sredstev javnega obveščanja ali neposredno. 
(3) V primeru prekinitve dobave vode nad 24 ur mora 
upravljavec zagotoviti najnujnejšo nadomestno oskrbo s 
pitno vodo. 
(4) V primeru nedovoljenega izpusta odpadnih vod ali 
nedopustnega ravnanja z odpadki, ki bi ogrozilo vire ali 
distribucijo pitne vode ali povzročilo onesnaženje pitne 
vode, mora upravljavec prekiniti dobavo pitne vode in 
postopati v skladu s prejšnjim odstavkom. 
 

33. člen 
(izredne razmere) 

(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, 
onesnaženje vodnih virov, zdravstvena neustreznost 
pitne vode, izpad električne energije, okvare in podobno 
ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti ali 
zmanjšati dobavo vode, mora pa v čim krajšem času 
obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev 

javnega obveščanja o trajanju in kraju motenj 
vodooskrbe in jim posredovati ustrezna priporočila 
oziroma navodila ter postopati v skladu s sprejetimi 
načrti ukrepov za navedene primere. 
 

34. člen 
(prekinitev dobave vode) 

(1) Upravljavec ima pravico na stroške uporabnika 
prekiniti dobavo vode tudi v naslednjih primerih: 

1. če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška 
ni brezhibno in ogroža zdravje drugih uporabnikov 
oziroma kvaliteto vode v javnem vodovodu;  

2. če je priključitev na vodovodno omrežje izvedena 
brez soglasja upravljavca, ali v nasprotju z izdanim 
soglasjem upravljavca, 

3. če interna napeljava in druge naprave uporabnika 
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom;  

4. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli 
priključitev drugega uporabnika na svojo interno 
napeljavo;  

5. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani 
plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače 
spremeni izvedbo priključka, glede na stanje ob 
priključitvi ali odstranitvi vodomera;  

6. če uporabnik onemogoči upravljavcu odčitavanje 
ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka;  

7. če uporabnik krši objavljene omejitve in navodila o 
varčevanju z vodo, 

8. če ne dovoli sočasne obnove vodovodnega 
priključka pri obnovi javnega vodovoda, na 
katerega je priključen,  

9. če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali 
dobavo vode, 

10. če uporabnik ne plača računov za storitve v roku 
15 dni od datuma izdaje obvestila pred odklopom s 
katerim je opozorjen na prekinitev oskrbe, 

11. če stavba ali gradbeno inženirski objekt nima 
urejenega odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo 
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode in 
predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode. 

(2) O prekinitvi dobave vode mora upravljavec obvestiti 
uporabnike najkasneje 24 ur pred prekinitvijo, razen v 
primeru 1. točke prejšnjega odstavka, ko predhodno 
obvestilo ni potrebno. 
(3) Dobava vode je prekinjena do odprave vzroka 
prekinitve. Uporabnik mora pred ponovnim priklopom 
plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve na javni 
vodovod ter morebitne stroške, ki so nastali kot 
posledica prekinitve dobave pitne vode. 
(4) Upravljavec je dolžen uporabnika ponovno priključiti 
na javni vodovod najkasneje v naslednjih dveh delovnih 
dnevih po odpravi vzroka prekinitve. 
 

35. člen 
(prekinitev dobave vode na zahtevo uporabnika) 

(1) Zaradi opustitve uporabe stavbe, zaradi daljše 
odsotnosti uporabnika, zaradi združevanja več 
stanovanjskih ali poslovnih enot v eno in podobnih 
vzrokovlahko upravljavecna pisno zahtevo uporabnika 
začasno prekine dobavo pitne vode uporabniku. Stroške 
prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne vode 
plača uporabnik po ceniku izvajalca. V času prekinitve je 
uporabnik dolžan plačevati fiksni del cene javne službe 
– omrežnino. 
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VI. Odjem vode iz hidrantov 
 

36. člen 
(pogoji odvzema vode iz hidrantov) 

(1) Hidrantno omrežje je lahko javno (upravlja ga 
upravljavec javnega vodovoda) ali zasebno (upravlja ga 
upravljavec zasebnega vodovoda). 
(2) Hidrantno omrežje je namenjeno predvsem požarni 
varnosti, zato mora biti vedno dostopno in v brezhibnem 
stanju. 
(3) Brez soglasja upravljavca vodovoda se sme 
uporabljati voda iz hidranta samo za gašenje požarov. V 
teh primerih mora uporabnik v 24-urah po uporabi vode 
iz hidranta pisno obvestiti upravljavca vodovoda o kraju, 
času in količinah odvzema vode in morebitnih 
pomanjkljivostih hidrantov. 
(4) Ob soglasju upravljavca vodovoda je odvzem vode 
iz hidrantov izjemoma dovoljen za: 

 čiščenje cest, ulic in trgov, izpiranje kanalov, 

 zalivanje parkov ter javnih nasadov,  

 za javne prireditve,  

 za polnjenje cistern za razvoz vode,  

 za utrjevanje cestišč in druga podobna gradbena 
dela. 

(5) Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v 
brezhibnem stanju in odgovarja za škodo, ki je nastala 
na hidrantu in vodovodnem omrežju po njegovi krivdi. 
(6) Stroške porabljene vode iz hidrantov krije uporabnik. 
 

37. člen 
(interni hidranti) 

(1) Interni hidranti so nameščeni na internem omrežju 
uporabnika, so  sestavni deli internega vodovodnega 
omrežjain morajo biti priključeni na vodovodno omrežje 
za obračunskim vodomerom. 
(2) Interne hidrante vzdržuje uporabnik vode sam. 
 
VII. Pravice in obveynosti lastnika, uporabnikov 

in upravljavca 

 
38. člen 

(obveznosti lastnika) 

(1) Lastnik javne infrastrukture je odgovoren za 
organizacijo in nadzor gospodarske javne službe ter 
varstvo potrošnikov in javnega interesa skladno z 
veljavno zakonodajo, ki ureja obvezno občinsko 
gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. 
Omogočiti mora varno in nemoteno delovanje sistema. 
 

39. člen 
(obveznosti uporabnikov) 

(1) Uporabniki so dolžni upoštevati določila tega odloka, 
poleg tega pa imajo še naslednje obveznosti: 

1. redno vzdrževati interno napeljavo, interno 
požarno omrežje z internimi hidranti,  

2. spremljati porabo vode in sporočati upravljavcu 
javnega vodovoda neobičajno visoko porabo,  

3. omogočiti upravljavcu javnega vodovoda 
preverjanje izvedbe in delovanja priključka in 
interne napeljave na javni vodovod,  

4. varovati vodovodni priključek in odjemno mesto 
pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, 
prekomerno toploto in drugimi škodljivimi vplivi,  

5. sporočati upravljavcu javnega vodovoda okvare na 
javnem vodovodu, vodovodnem priključku in 
obračunskem vodomeru,  

6. zagotoviti upravljavcu dostop do internih napeljav 
zaradi pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali 
meritve tlaka na internem omrežju,  

7. zagotoviti upravljavcu vodovodnega sistema 
dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo 
obračunskega ali internega vodomera,  

8. pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, 
lastništva in drugih spremembah, ki vplivajo na 
obračun storitev, 

9. redno poravnavati vse finančne obveznosti, 
10. upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru 

motenj pri oskrbi s pitno vodo,  
11. dovoliti vzdrževanje vodovodnega priključka in 

pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost 
odjemnega mesta skladno z zahtevami 
upravljavca,  

12. obveščati upravljavca o odvzemu vode iz 
hidrantov,  

13. odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem 
povzročijo na javnem vodovodu ali ostalim 
uporabnikom,  

14. odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri 
oskrbi s pitno vodo kot posledice njihovega 
ravnanja,  

15. za objekte, ki se priključujejo na javni vodovod in 
za katere se pred izdajo uporabnega dovoljenje 
izvede tehnični pregled, morajo upravljavcu 
javnega vodovoda pred tehničnim pregledom 
dostaviti PID z vrisanimi komunalnimi vodi,  

16. opravljati druge obveznosti iz tega odloka. 
 

40. člen 
(pravice uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo na podlagi soglasja upravljavca 
pravico: 

1. priključitve na javni vodovod,  
2. spremembe dimenzije priključka, trase priključka, 

prostora za vodomer,  
3. izvedbe dodatnih del na priključku,  
4. povečanja odvzema vode,  
5. ukinitve priključka. 

 
41. člen 

(obveznosti upravljavca javnega / zasebnega 
vodovda) 

(1) V okviru storitev javne službe ima upravljavec 
javnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju 
obveznosti, ki so podrobneje definirane v 6. in drugih 
členih tega odloka. 
 
VIII. Gradnja vodovodnega omrežja 

 
42. člen 

(gradnja objektov in naprav javnega vodovoda) 

(1) Pred pričetkom gradnje javnega vodovoda je 
investitor dolžan obvestiti upravljavca vodovoda o 
nameravani gradnji vsaj 7 dni pred pričetkom del. 
(2) Gradnjo objektov in naprav javnega vodovoda lahko 
izvaja strokovno usposobljena oseba, posege v 
obstoječi sistem javnega vodovoda pa izvaja 
upravljavec. 
(3) Uporabnik vode, ki sofinancira gradnjo javnega 
vodovoda, s tem ne pridobi nikakršne pravice 
razpolaganja na javnem vodovodu. 
(4) Ob izgradnji vodovodne infrastrukture je investitor 
dolžan na lastne stroške zagotoviti strokovni nadzor 
upravljavca javnega vodovoda. 
 

43. člen 
(prenos novozgrajenih vodovodov na občino) 

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
novozgrajeno vodovodno omrežje s pripadajočimi 
objekti obravnavano kot javni vodovod, je investitor 
novozgrajenih vodovodnih objektov, naprav in omrežja 
dolžan po končani gradnji s pogodbo le-te predati v last 
občini brezplačno v skladu s Tehničnim pravilnikom. 
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(2) Priključitev novih vodovodnih cevovodov na 
obstoječe vodovodno omrežje sme izvajati izključno 
upravljavec javnega vodovodnega sistema. 
 
IX. Varovanje vodovodnega omrežja, objektov in 

naprav 
 

44. člen 
(gradbena dela) 

(1) Na javnem vodovodu se ne sme graditi, postavljati 
objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči 
poškodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in 
vzdrževanje. 
(2) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije 
in druga dela v varovalnem pasu vodovoda, si mora 
pred začetkom del pri upravljavcu javnega vodovoda 
pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda in 
dovoljenje za izvajanje predvidenih del, v katerem so 
podani pogoji za poseg na območju trase ter ga 
obvestiti o pričetku del. 
(3) V primeru nastalih poškodb na javnem vodovodu ali 
vodovodnem priključku je povzročitelj dolžan 
nemudoma obvestiti upravljavca o kraju, času in vrsti 
poškodbe. Upravljavec je dolžan nemudoma poskrbeti 
za popravilo poškodbe na račun povzročitelja, ter mu 
zaračunati vse nastale stroške. 
 

45. člen 
(obveznost vzpostavitve prvotnega stanja) 

(1) Investitorji oziroma izvajalci del morajo po gradnji, 
vzdrževanju in rekonstrukcijah cest, ulic, trgov,…. 
vzpostaviti sistem za oskrbo s pitno vodo v prvotno 
stanje. Vsa dela se opravijo pod nadzorom upravljavca 
javne službe. Vsi stroški vzpostavitve prvotnega stanja 
in nadzora bremenijo investitorja. 
(2) Upravljavci drugih omrežij in naprav (elektro, 
telefona, plinovoda, KATV, …) morajo pri opravljanju del 
na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane 
vodovodni sistem  nepoškodovan, v primeru nastanka 
škode, pa obvestiti upravljavca  javne službe in 
poravnati vse nastale stroške. 
 
X. Financiranje oskrbe s pitno vodo 
 

46. člen 
(viri financiranja) 

(1) Javna služba se financira iz: 

 cen storitev javne službe,  

 proračuna Občine Brda  in  

 drugih virov. 
(2) Cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo se 
določajo skladno z veljavnimi predpisi. Cene predlaga 
upravljavec javne službe, sprejme pa  pristojni organ 
občine. 
 

47. člen 
(oblikovanje cen) 

(1) Cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo so 
določene v Tarifnem pravilniku za obračun oskrbe s 
pitno vodo (v nadaljevanju: Tarifni pravilnik). Tarifni 
pravilnik sprejme občinski svet občine na predlog 
izvajalca. 
 
XI. Nadzor 

 
48. člen 

(pristojnost izvajanja nadzora) 

(1) Nadzor nad delom upravljavca v zvezi z izvajanjem 
javne službe opravlja organ občinske uprave, pristojen 
za gospodarske javne službe. 

(2) Inšpekcijska služba občine izvaja nadzor nad 
izvajanjem določb tega odloka, v skladu s svojimi 
pristojnostmi. 
(3) Pooblaščeni delavci upravljavca opravljajo strokovni 
nadzor nad izvajanjem tega odloka. O kršitvah so dolžni 
obveščati pristojne organe iz prvega oziroma drugega 
odstavka tega člena ter te kršitve na primeren način 
dokumentirati. 
 
XII. Kazenske določbe 
 

49. člen 

(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje upravljavec javnega 
vodovoda če: 

 ne izpolnjuje obveznosti iz 6. in 7. člena odloka, 

 ne izvaja ali izvaja neustrezna javna pooblastila iz 
10. člena, 

 ne izda soglasja k priključitvi v predpisanem roku 
iz 15. člena, 

 izvede priključitev v nasprotju s 17. členom,  

 izvede začasno priključitev na javni vodovod v 
nasprotju z 19. členom,  

 ravna v nasprotju z 21. členom, 

 izvede priklop na vodovodno omrežje v nasprotju z 
20. členom,  

 prekine dobavo vode v nasprotju z 32, 33. in  34. 
členom. 

(2) Z globo 400 evrov se za prekrške iz prejšnjega 
odstavka kaznuje odgovorna oseba upravljavca. 
 

50. člen 

(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje uporabnik,pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost če: 

 ravna v nasprotju z 13., 14. in 15. členom,  

 omogoča priključitev drugih uporabnikov v 
nasprotju z drugim odstavkom 18. člena, 

 če uporablja vodo iz namakalnih priključkov v 
nasprotju s pogoji določenimi v vodnem dovoljenju, 

 odvzema vodo iz hidrantov v nasprotju z 36. 
členom, 

 ne upošteva določil 42. 44. I 45. člena, 

 ne upošteva določila 39. člena. 
(2) Z globo 400 evrov se za prekrške iz prejšnjega 
odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 
 

51. člen 

(1) Z globo 500 evrov se kaznuje lastniki zasebnega 
vodovoda če ne upoštevajo določila 8. In 56. člena. 
 
XIII. Prehodne in končne določbe 

 
52. člen 

(1) Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega podjetja 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, št. 300-02-4/99, z 
dne 21. 10. 1999 je upravljavec javnega vodovoda, 
javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica 
d.d.. Sklep velja do preklica. 
 

53. člen 

(1) Tehnični pravilnik iz 9. člena tega odloka pripravi 
upravljavec najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve 
tega odloka. 
(2) Do potrditve novega tehničnega pravilnika, se 
uporablja Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in 
uporabi objektov in naprav javnih vodovodoviz leta 

2010. 
 

54. člen 

(1) V skladu s 16. členom tega odloka skleneta 
uporabnik in upravljavec pogodbo o dobavi pitne vode v 
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roku 12 mesecev od uveljavitve odloka. V primeru, da 
uporabnik odkloni podpis pogodbe, mu upravljavecdo 
sklenitve pogodbe lahko omeji ali prekine dobavo vode. 
 

55. člen 

(1) Lastniki zasebnih vodovodnih sistemov, ki nimajo 
določenega upravljavca v skladu z Uredbo o oskrbi s 
pitno vodo, morajo skleniti pogodbo z upravljavcem do 
31.12.2013 in o tem obvestiti občino. 
(2) Vsi lastniki zasebnih vodovodnih sistemov v Občini 
Brda so dolžni urediti svoje sisteme za oskrbo s pitno 
vodo tako, da bo tehnična opremljenost zagotavljala 
oskrbo s pitno vodo v skladu z veljavnimi predpisi, 
standardi in normative. Upravljavci zasebnih vodovodnih 
sistemov v polnosti odgovarjajo za ustreznost in varnost 
zasebne oskrbe s pitno vodo in so dolžni zagotavljati 
oskrbo s pitno vodo v skladu s predpisi. 
 

56. člen 

(1) Skladno z 13. členom odloka, se mora priključitev 
obstoječih objektov na javni vodovod izvesti v roku 
dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka oziroma v 
šestih mesecih po izgradnji javnega vodovoda. 
(2) Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco uporabnikov, 
se morajo prijaviti upravljavcu najkasneje v roku šestih 
mesecev od uveljavitve tega odloka. 
 

57. člen 

(1) Uporabniki, ki so že priključeni na javni vodovod in 
še nimajo nameščenega obračunskega vodomera, so 
dolžni v roku enega leta od uveljavitve tega odloka 
zgraditi vodomerni jašek in namestiti vodomer. 
(2) Uporabniki, ki so že priključeni na javni vodovod in 
pri katerih bi bila namestitev vodomera vsakemu 
uporabniku posebej tehnično težko izvedljiva oziroma 
neizvedljiva, so dolžni namestiti skupen vodomer. 
 

58. člen 

(1) Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin in začne veljati petnajsti dan po objavi. 
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o oskrbi s pitno vodo v Občine Brda(Uradno glasilo 
občin, štev. 4/2006). 
 
Številka: 3542-04/2014-04 
Datum: 15.4.2014 
 
 Občina Brda 
 Franc Mužič, župan 
 

 
 
309. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju 
Občine Brda 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 
– Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12 in 97/12 – Odl. US), 3., 7. in 35. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 
29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 – Odl. US in 
21/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brda 
(Uradni glasilo slovenskih občin, št. 26/2012), Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 88/11), Uredbe o spremembi 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 8/12 in 
108/13), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list 
RS, št. 64/12), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list 
RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), Uredbe o emisiji snovi in 
odvajanju vode iz MKČN (Uradni list RS, št. 98/07, 
30/10) ter Statuta Občine Brda (Uradni glasilo, št. 
4/2006 in Uradnega glasila slovenskih občin št. 
24/2010), je Občinski svet Občine Brda na 27. redni seji 
dne 15.4.2014 sprejel 
 

ODLOK 
O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN 
PADAVINSKE ODPADNE VODE NA OBMOČJU 

OBČINE BRDA 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) Ta odlok določa pogoje in način opravljanja 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode, zahteve, ki morajo biti izpolnjene, standarde 
komunalne opremljenosti, vrste nalog ter druge 
obveznosti, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v 
nadaljnjem besedilu: javna služba) na celotnem 
območju Občine Brda. 
(2) Namen tega odloka je zagotavljanje učinkovitega 
izvajanja javne službe, trajnostnega razvoja javne 
službe, virov financiranja, nadzora nad izvajanjem javne 
službe ter uskladitev odloka s predpisi, ki se nanašajo 
na varovanje okolja in varovanje voda. 
 

2. člen 
(uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode) 

(1) Vrste nalog in ukrepi, ki se izvajajo v okviru 
opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe in standarde komunalne opremljenosti, ki 
morajo biti izpolnjeni za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode določa Uredba o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (v 
nadaljevanju: uredba). 
 

3. člen 
(pojmi) 

(1) Vsi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo pomen, kot 
je določeno v zakonih, podzakonskih predpisih ali 
tehničnem pravilniku s katerimi se ureja javna služba, če 
ni pomen s tem odlokom posebej opredeljen. 
(2) Za potrebe izvajanja tega odloka imajo s tem 
odlokom opredeljeni pojmi naslednji pomen: 

1. Komunalna odpadna voda je voda, skladna s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo; 

2. Padavinska odpadna voda je voda, skladna s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo;  

3. Industrijska odpadna voda je voda, skladna s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
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odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo; 

4. Komunalna čistilna naprava je naprava, skladna s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo; 

5. Mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju: 
MKČN) je naprava, skladna s predpisom, ki ureja 
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
MKČN; 

6. Greznica je gradbeni objekt za anaerobno 
obdelavo komunalne odpadne vode, v katerem se 
le-ta pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več 
prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode, 
obdelana pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v 
okolje običajno z infiltracijo v zemljo; 

7. Obstoječa greznica je greznica, skladna s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz MKČN; 

8. Nepretočna greznica je greznica, skladna s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz MKČN; 

9. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) 
je enota za obremenjevanje vode, določena s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo;  

10. Obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na 
območju komunalne ali skupne čistilne naprave 
pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred 
njegovim odstranjevanjem. K obdelavi blata se 
štejejo vsi postopki obdelave le-tega, ki se lahko 
izvajajo na območju komunalne ali skupne čistilne 
naprave, kot so stabiliziranje, kondicioniranje, 
sušenje, dezinfekcija in podobno, s katerimi se 
doseže: 
a. učinek stabilizacije blata skladno s predpisom, 

ki ureja obdelavo biološko razgradljivih 
odpadkov,  

b. ustrezne učinke za nadaljnjo uporabo ali 
postopke predelave ali odstranjevanja 
obdelanega blata skladno s predpisi, ki urejajo 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v 
kmetijstvu, ali predpisi, ki urejajo ravnanje z 
odpadki. 

11. Javna površina je površina grajenega javnega 
dobra lokalnega ali državnega pomena, katere 
uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem; 

12. Javna kanalizacija je kanalizacija, skladna s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo, je predana v najem izvajalcu in jo 
zagotavlja občina. Javna kanalizacija se začne z 
združitvijo priključkov najmanj dveh stavb, v 
katerih obremenitev zaradi nastajanja komunalne 
odpadne vode presega 20 PE oziroma 10 PE, če 
gre za naselje ali del naselja na vodovarstvenem 
območju;  

13. Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo 
opremo v zgradbi in na zemljišču uporabnika, ki so 
namenjeni odvajanju komunalne in padavinske 
odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, 
nepretočno greznico, obstoječo greznico, MKČN z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali MKČN z 
zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, v katero se 
odvaja komunalna odpadna voda iz ne 
stanovanjskih stavb;  

14. Kanalizacijski priključek je kanalski vod s 
pripadajočimi objekti in napravami, ki poteka po 
parcelah v zasebni lasti in po javni površini ter 
predstavlja spoj med interno in javno kanalizacijo, 
to je kanalizacijski vod od prvega revizijskega 

(priključnega) jaška na parcelni meji uporabnika do 
priključnega mesta na javni kanalizaciji; če 
revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji 
stavba, kanalizacijski priključek poteka do najbližje 
zunanje stene stavbe;  

15. Javni kanalizacijski sistem je hidravlično 
samostojen sistem primarnega ali sekundarnega 
omrežja z enim iztokom, skladno z Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode; 

16. Območje poselitve je območje, skladno s 
predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;  

17.  Vodovarstveno območje je območje določeno v 
skladu s predpisi, ki urejajo vode.  

18. Posebne storitve so storitve, ki niso obvezne 
storitve javne službe v skladu s predpisom o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode in tega odloka; 

19. Kataster gospodarske javne infrastrukture je 
evidenca o objektih gospodarske javne 
infrastrukture; 

20. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je 
evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske 
javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava 
Republike Slovenije; 

21. Ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je 
čiščenje vode, skladno s predpisom, ki ureja 
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
komunalnih čistilnih naprav;  

22. Obstoječa stavba je stavba, zgrajena v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev; 

23. Uporabnik javne kanalizacije je fizična ali pravna 
oseba, ki je lastnik ali solastnik stavbe ali   
zemljišča, ki je priključena na javno kanalizacijo, 
oziroma je koristnik storitve javne službe;  

24. Lastnik javnega kanalizacijskega omrežja je 
občina;  

25. Zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne 
službe je fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik 
storitve v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo;  

26. Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne 
infrastrukture, potrebne za izvajanje javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode;  

27. Kanalščina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja 
javne službe in se uporabnikom zaračunava 
praviloma mesečno glede na dobavljeno količino 
pitne vode; 

28. Okoljska dajatev je dajatev v skladu Uredbo o 
okoljski dajatvi za varstvo okolja;  

29. Pogodba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode je pogodba, s katero 
so določena medsebojna razmerja med 
uporabnikom in izvajalcem javne službe. 

 
II. Organizacijska in prostorska zasnova 

opravljanja javne službe 

 
4. člen 

(1) Občina zagotavlja javno službo za območje celotne 
občine. 
(2) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode, na območju 
Občine Brda je javno podjetje Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica d.d.. 
 

5. člen 
(uporabnik javne službe) 

(1) Uporabnik javne službe je fizična ali pravna oseba, ki 
je lastnik ali solastnik stavbe, dela stavbe ali gradbeno 
inženirskega objekta ali utrjenega zemljišča in 
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upravljavec javnih površin priključenih na javno 
kanalizacijo iz katerih se odpadne vode po kanalizaciji 
odvajajo na čistilno napravo, odvažajo odpadne vode ali 
koristijo storitve javne službe. 
 

6. člen 
(zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode) 

(1) Občina kot lastnica objektov in naprav za odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 
mora zagotoviti izvajanje obvezne občinske javne 
službe na njenem celotnem območju v obsegu in pod 
pogoji, določenimi s tem odlokom. 
(2) Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju občine se zagotavlja: 

 v komunalnih čistilnih napravah (v nadaljevanju 
KČN) za komunalne in padavinske odpadne vode, 
ki se vanjo odvajajo prek javnega kanalizacijskega 
omrežja iz območij, ki so na to omrežje priključena;  

 v malih komunalnih čistilnih napravah (v 
nadaljevanju MKČN) z zmogljivostjo enako ali 
večjo od 50 PE in manjšo od 2.000 PE za 
komunalne in padavinske odpadne vode, ki se 
odvajajo prek javnega kanalizacijskega omrežja in 
z njimi upravlja izvajalec javne službe;  

 v obstoječih in nepretočnih greznicah ali MKČN z 
zmogljivostjo manjšo od 50 PE za komunalne 
odpadne vode iz stavb, dela stavb, gradbenih 
inženirskih objektov (v nadaljevanju: objektov), ki 
niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi 
upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga 
potrdijo lastniki. 

 
7. člen 

(območja zagotavljanja javne kanalizacije) 

Območja zagotavljanja javne kanalizacije so 
opredeljena v Operativnem programu odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki je 
izvedbeni akt s katerim so določena območja poselitve, 
za katere je v predpisanih rokih obvezno zagotavljanje 
odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo 
in njeno čiščenje na čistilni napravi. 
 

8. člen 
(program odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode) 

Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo 
skladno s Programom odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode, ki ga pripravi za obdobje 
štirih koledarskih let skladno z Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ter ga 
posreduje občini v potrditev in potrjenega ministrstvu 
pristojnemu za okolje. 
 
III. Obvezne storitve in naloge javne službe 
 

9. člen 
(obseg storitev javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe mora v okviru storitev javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 
voda na območjih izvajanja zagotoviti: 

1. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
vode v skladu s predpisi, standardi in normativi;  

2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju 
javne službe ter o njihovih pravicah in obveznostih;  

3. redno vzdrževanje priključkov na javno 
kanalizacijo, ki obsega: 

 preverjanje in redno vzdrževanje priključka na 
javno kanalizacijo tako, da ni negativnih vplivov 
na okolico in na delovanje javne kanalizacije, 

 interventno vzdrževanje v primeru 
nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje 
na priključku) 

4. vodenje predpisanih evidenc skladno z veljavno 
zakonodajo; 

5. nadzor nad delovanjem in redno vzdrževanje 
objektov in opreme odvajanja in čiščenja 
komunalnih in padavinskih voda;  

6. nadzor nad izvajanjem del na vplivnem območju 
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 
voda;  

7. pridobivanje podatkov o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode zaradi 
obračuna storitev; 

8. izvajanje skladno s programom odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 

9. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih 
dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami;  

10. priključevanje novih uporabnikov javne službe; 
11. preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene 

na odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode, v katastru stavb z dejanskim 
stanjem stavb na območju upravljanja;  

12. prve meritve in obratovalni monitoring čistilnih 
naprav za odpadne vode; 

13. ocena obratovanja čistilnih naprav po zakonodaji  
14. poslovnik objektov čistilnih naprav za odpadne 

vode 
15. operativni program odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode na območju upravljanja 
16. evidenco malih komunalnih čistilnih naprav 
17. obratovalni dnevnik čistilnih naprav v skladu s 

predpisi 
18. evidenco izdanih soglasij 
19. čiščenje odpadnih voda in obdelava blata 
20. načrt gospodarjenja z blatom 
21. evidenco izvajalca javne službe 
22. poročanje o izvajanju javne službe 
23. poročanje o doseženih standardih opremljenosti 
24. opravljanje drugih nalog v skladu z veljavnimi 

predpisi. 
 

11. člen 
(storitve izvajalca javne službe na območju 

poselitve ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno 
kanalizacijo) 

(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za 
stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z 
javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno 
zaokroženo skupino stavb zunaj naselja skladno z 
veljavno zakonodajo zagotoviti: 

 redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter 
obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni 
napravi;  

 prevzem blata iz MKČN in obstoječih (pretočnih) 
greznic ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri 
leta; 

 prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo 
ocene obratovanja za MKČN;  

 predpisane evidenco o izvoru, vrsti in količini 
prevzetega blata oziroma odplak ter druge 
evidence, 

 druge storitve, skladno s predpisi. 
(2) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz 
cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka. 
 

12. člen 
(omejen obseg storitev javne službe) 

(1) Občina za posamezne stavbe ali skupine stavb, do 
katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim 
prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega 
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blata, ni mogoč, opredeli izvajanje službe v omejenem 
obsegu in s posebnimi prevoznimi sredstvi. 
(2) Omejen obseg in način izvajanja storitve sta 
opredeljena s Programom odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode. 
 

13. člen 
(uporaba blata iz greznic ali MKČN) 

(1) V primeru uporabe blata iz greznic ali MKČN, ki 
nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je, v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih 
naprav v kmetijstvu, blato zmešano skupaj s komunalno 
odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter 
skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za 
gnojilo v kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno 
storitev javne službe zagotavlja samo prve meritve in 
obratovalni monitoring, uporabnik pa te storitve plača po 
ceniku izvajalca javne službe. 
(2) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo le 
v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali MKČN z 
zmogljivostjo manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe 
za vsako triletno obdobje predloži pisno izjavo, da je 
uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, skladno s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih 
naprav v kmetijstvu. 
 

14. člen 
(tehnični pravilnik) 

(1) Izvajalec sprejme Tehnični pravilnik o javni 
kanalizaciji (v nadaljevanju: tehnični pravilnik), ki mora 
biti usklajen z veljavno zakonodajo. 
(2) Tehnični pravilnik podrobneje določa: 

 tehnične normative za projektiranje, gradnjo, 
nadzor, priključevanje, uporabo,  

 upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega 
omrežja,  

 dokumentacijo, za katero je v tem odloku 
predpisano, da se določi v tehničnem  

 pravilniku ter 

 navodila in druge pogoje za izvajanje javne službe. 
 

15. člen 
(javna pooblastila) 

(1) Izvajalec javne službe na podlagi veljavne 
zakonodaje in javnega pooblastila vodi kataster javne 
kanalizacije, izdaja smernice za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve, mnenja k predlogom prostorskih 
aktov, projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, 
soglasja za priključitev in soglasja k priključitvi na 
podlagi predložene dokumentacije, ki je podrobneje 
določena v predpisih o graditvi objektov, prostorskem 
načrtovanju, geodetski dejavnosti, drugimi predpisi ter 
tehničnem pravilniku izvajalca javne kanalizacije. 
(2) Sredstva zagotavlja lastnik infrastrukture. 
(3) Izvajalec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri 
izgradnji, rekonstrukciji in obnovi kanalizacijskega 
omrežja, ter pri tehničnih pregledih objektov oziroma 
novozgrajenega kanalizacijskega omrežja. 
 

16. člen 
(pravica dostopa) 

(1) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe po 
predhodnem obvestilu lastnika tudi brez soglasja 
lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in 
naprav, MKČN in greznic. 
 
IV. Izvajanje javne službe na območju poselitve 

ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno 
kanalizacijo 

 

17. člen 
(opredelitev objektov in naprav javne kanalizacije) 

(1) Lastnik javne kanalizacije in drugih objektov ter 
naprav, ki so potrebni za izvajanje javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode je Občina Brda. 
(2) Objekti in naprave javne kanalizacije v lasti občine 
so: 

 kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod 
komunalne odpadne in padavinske vode; 

 črpališča za prečrpavanje komunalne odpadne in 
padavinske vode; 

 razbremenilniki visokih vod; 

 zadrževalniki in pretočni bazeni; 

 čistilne naprave odpadnih komunalnih in 
padavinskih vod; 

 nepretočne greznice in MKČN iz 3. odstavka 18. 
člena tega odloka; 

 drugi objekti in naprave potrebni za obratovanje 
javne kanalizacije, prevzeti v najem. 

 
18. člen 

(objekti in naprave uporabnikov) 

(1) Objekti in naprave, ki so v lasti uporabnikov so: 

 kanalizacijski priključek, 

 interno kanalizacijsko omrežje objekta, 

 objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda, 
peskolovi, lovilci mineralnih olj, lovilci olj in  
maščob rastlinskega oz. živalskega izvora ter 
druge naprave na kanalizacijskem priključku oz. 
internem kanalizacijskem omrežju. 

(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena 
vzdržuje uporabnik sam na lastne stroške. 
(3) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega 
odstavka tega člena ravnati tako, da je omogočeno 
nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode ter da 
voda pred iztokom v javno kanalizacijo izpolnjuje 
zahtevane pogoje. 
 

19. člen 
(obveznosti priključitve na javno kanalizacijo) 

(1) Na območjih poselitve, kjer je zgrajena, se gradi, 
obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je priključitev 
objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na 
javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi 
izdanega soglasja za priključitev in izdanega soglasja k 
priključitvi na javno kanalizacijo. 
(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati 
tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj 
območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z 
javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi 
nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 
m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za 
priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, 
odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki 
nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav 
za prečrpavanje. 
(3) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, na 
območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo se 
izjemoma lahko odvaja v MKČN z zmogljivostjo manjšo 
od 50 PE ali nepretočno greznico, ki jo zagotavlja 
občina in upravlja izvajalec javne službe, če je letna 
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki 
ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na 
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 
0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, 
ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje 
javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za 
prečrpavanje oz. je tehnična rešitev priklopa na javno 
kanalizacijo nesorazmerno draga. 
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(4) Izvajalec ob prevzemu javne kanalizacije v najem, 
obvesti lastnika objekta, da je priključitev njegovega 
objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati 
pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo 
se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku šestih 
mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi. 
(5) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne 
kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska 
voda v greznico ali MKČN, se mora priključiti na javno 
kanalizacijo tako, da lastnik na svoje stroške greznico ali 
MKČN odstrani ali očisti in izključi iz obstoječega 
sistema odvajanja odpadne vode, loči sistem odvajanja 
odpadnih voda ter izvajalcu dopusti nadzor nad 
izvedenimi deli. Prevzem odpadne komunalne vode in 
blata iz MKČN oz. greznice zagotavlja izvajalec javne 
službe. 
(6) Izvajalec javne službe lahko skladno s predpisi v 
soglasju za priključitev in v soglasju k priključitvi na 
kanalizacijo določi uporabniku storitve javne kanalizacije 
obveznost, da opravlja periodične meritve količin in 
lastnosti odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo 
odvajanje in čiščenje komunalne, industrijske in 
padavinske odpadne vode. Navedene obveznosti 
uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako 
uporabnik na lastne stroške nabavi in vzdržuje za to 
potrebne naprave, ki so skladne z zahtevami oz. 
opremo izvajalca javne službe. Uporabnik redno 
dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v 
skladu z veljavnimi predpisi. 
(7) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo 
industrijsko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 
PE oziroma 4.000 m3 na leto, morajo v roku enega leta 
po uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto v skladu 
z zahtevami izvajalca javne službe. 
(8) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez 
posebnega obvestila dostopno izvajalcu javne službe. 
 

20. člen 
(pogoji priključitve) 

(1) Pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka si 
mora uporabnik od izvajalca pridobiti soglasje k 
priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje. Za 
pridobitev soglasja, mora vlogi priložiti dokumentacijo, 
določeno v Tehničnem pravilniku. 
(2) Izvajalec je dolžan najpozneje v 15 dneh od prejema 
popolne vloge: 

 izdati  soglasje k priključitvi ali 

 v primeru, da priključitev po predvideni 
dokumentaciji ni možna, izdati odločbo o zavrnitvi. 

(3) Lastnik objekta je dolžan izvajalca obvestiti o fizični 
izvedbi priključka najmanj petnajst dni pred izvedbo del. 
Nadzor nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijo 
izvede izvajalec na stroške uporabnika. 
(4) Pogodbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode skleneta uporabnik in 
izvajalec javne službe pred izvedbo dejanske priključitve 
na javno kanalizacijo. 
(5) Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo, se 
novega uporabnika vpiše v evidenco uporabnikov javne 
kanalizacije in v evidenco priključenih uporabnikov na 
čistilno napravo. 
 

21. člen 
(pogodba o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne in padavinske vode) 

(1) S pogodbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode izvajalec javne službe in 
uporabnik določita medsebojna razmerja, pravice in 
obveznosti, obračun in plačevanje stroškov odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter 
drugih storitev s pripadajočimi zakonskimi dajatvami. 

(2) Uporabniki so dolžni skleniti pogodbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v roku 
30 dni od njenega prejema. 
(3) Pogodbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode sklenejo z izvajalcem 
javne službe tudi uporabniki, ki so že priključeni na 
javno kanalizacijo. 
 

22. člen 
(način priključitve) 

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so 
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek 
na javno kanalizacijo. 
(2) V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to 
zahtevata položaj in velikost objektov se izjemoma 
skladno s soglasjem izvajalca dovoli tudi izgradnja dveh 
ali več priključkov. 
(3) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno 
kanalizacijo preko svojega priključka. V primerih, ko se 
pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali 
racionalno, je dovoljena priključitev po navodilih 
izvajalca več objektov preko enega skupnega 
kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati 
vsi lastniki tega priključka. V tem primeru je priključek v 
zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka. 
(4) V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih 
komunalnih in padavinskih voda se mora izvajati 
dosledno priključevanje odpadnih komunalnih voda na 
fekalni kanal in padavinskih voda na meteorni kanal. 
(5) Za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in 
podobne primere se lahko izvede začasen priključek na 
javno kanalizacijo. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev 
začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno 
dovoljenje, prijavo prireditve ali podoben dokument, ki 
potrjuje začasno potrebo po priključitvi na javno 
kanalizacijo. Izvajalec dovoli začasno priključitev, če 
uporabnik vloži popolno vlogo in je priključitev tehnično 
izvedljiva. Izvajalec lahko dovoli začasno priključitev na 
javno kanalizacijo le za določeno dobo, ki pa ne sme biti 
daljša od dveh let. En mesec pred ukinitvijo začasnega 
priključka mora izvajalec o tem pisno obvestiti 
uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev 
stalnega priključka. 
 

23. člen 
(izgradnja priključkov) 

(1) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede 
izvajalec javne službe ali drug, za to usposobljen in 
registriran izvajalec gradbenih del oziroma druga oseba 
v skladu z Zakonom o graditvi objektov pod nadzorom 
izvajalca javne službe. 
(2) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski 
jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni 
cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa 
za vzdrževanje in čiščenje priključnega voda. Revizijski 
jašek mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu, 
da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec in 
uporabnik. 
(3) Če izvedba priključka ni možna na zemljišču, ki je v 
lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za 
postavitev revizijskega jaška in priključnega voda 
predložiti izvajalcu notarsko overjeno služnostno 
pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika zemljišča. 
(4) Interna kanalizacija s priključkom in pripadajoči 
objekti morajo biti izvedeni v skladu s pridobljenim 
soglasjem in Tehničnim pravilnikom tako, da na objektu 
ne nastane škoda zaradi vdora povratne vode iz javne 
kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz stavb, ki so 
nižje od kote javne kanalizacije ali pa v njih obstaja 
nevarnost vdora povratne vode iz javne kanalizacije, se 
mora izvesti s prečrpavanjem na ustrezen nivo. 
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(5) Izgradnja in vzdrževanje objektov in naprav iz 17. 
člena tega odloka, se mora izvajati po enakih določilih 
kot veljajo za javno kanalizacijo na stroške uporabnika. 
Uporabnik je dolžan s temi objekti in napravami 
gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje 
komunalne in padavinske odpadne vode v javno 
kanalizacijo. 
 

24. člen 
(spremembe na priključkih in odjava priključka) 

(1) Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedba 
dodatnega kanalizacijskega priključka, izvedba 
merilnega mesta industrijske odpadne vode in ostale 
spremembe se obravnava na enak način, kot da gre za 
nov kanalizacijski priključek. 
(2) Izvajalec javne službe je dolžan obvestiti uporabnika 
o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno 
kanalizacijo, uporabnik pa je dolžan sporočiti izvajalcu 
vsako spremembo, ki je vezana na odvajanje 
komunalne odpadne in padavinske vode in sicer v 15 
dneh od nastale spremembe ter dostaviti uradno 
veljaven dokument, ki je podlaga za spremembo. 
(3) Prenos lastništva priključka ali obveznosti plačila 
storitev na drugo pravno ali fizično osebo je mogoča 
pod pogojem, da dotedanji uporabnik nima odprtih 
obveznosti do izvajalce iz naslova odvajanja in čiščenja 
na priključku, v nasprotnem primeru se priključitev 
novega uporabnika izvede po postopku, ki je po 
določilih tega odloka predpisan za prvo priključitev na 
javno kanalizacijo. 
(4) Odjava priključka je dovoljena samo v primerih 
rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za 
začasen priključek. Uporabnik mora posredovati 
izvajalcu vlogo za odjavo priključka v pisni obliki. 
Izvedbo prekinitve priključka izvrši izvajalec na stroške 
uporabnika.  Uporabnika se izbriše iz evidence 
uporabnikov po poravnavi vseh obveznosti do izvajalca 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
in padavinske vode. 
 

25. člen 
(padavinske in tuje vode) 

(1) V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati hladilnih 
voda, drenažnih voda, zalednih voda, vodotokov, 
izvirskih voda, površinskih voda z neutrjenih površin ter 
podtalnice. 
 

26. člen 
(industrijske odpadne vode) 

(1) V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste 
industrijske odpadne vode, ki jih dovoljujejo proste 
zmogljivosti omrežja in ustrezajo veljavnim predpisom o 
emisijah snovi, ki se smejo odvajati iz virov 
onesnaževanja v vode in javno kanalizacijo in nimajo 
škodljivega vpliva na kanalizacijo in objekte, ter 
škodljivega vpliva na čiščenje v KČN in so izpolnjeni 
pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 
ter pod pogoji, ki jih določa ta odlok in soglasje 
izvajalca. 
 

27. člen 
(obveščanje uporabnikov) 

(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne 
službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, obvestiti: 

 na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se 
čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki 
se odvaja v javno kanalizacijo, 

 o pogojih odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode v javno kanalizacijo. 

V. Izvajanje javne službe na območju poselitve 
ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno 
kanalizacijo 

 
28. člen 

(načini odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
in padavinskih odpadnih vod) 

(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode, velja za 
lastnike novih objektov obvezna izgradnja MKČN 
oziroma nepretočne greznice v skladu z predpisi, ki 
urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
MKČN ter predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 
(2) Na območjih, kjer ni predvidena gradnja javne 
kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni 
obstoječe pretočne greznice odstraniti iz uporabe v 
rokih, določenih v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz MKČN in jih nadomestiti z 
MKČN ali nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati 
zakonsko predpisanim standardom. Posamezni 
uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim 
kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne 
kanalizacije; za upravljanje s temi objekti pa morajo 
pooblastiti odgovornega upravljavca naprav. 
(3) Skladno z zgoraj navedenimi predpisi izvajalec 
opravlja obratovalni monitoring oziroma za naprave 
zmogljivosti do 50 PE izdela oceno obratovanja, v 
skladu z zakonsko predpisanim navodilom in obrazcem 
na podlagi pravilnika, ki ureja prve meritve in obratovalni 
monitoring ČN.  
(4) Ob izdelavi ocene obratovanja se skladno z veljavno 
zakonodajo preveri dokumentacija, stanje in delovanje 
MKČN. 
 

29. člen 
(prevzem in ravnanja z blatom in odpadnimi vodami 

iz greznic) 

(1) Izvajalec zagotavlja prevzem, ravnanje, čiščenje in 
obdelavo blata iz obstoječih greznic in MKČN ter 
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic na 
celotnem območju občine v skladu s Programom 
odvajanja in čiščenja. 
(2) Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža 
na KČN, ki je opremljena za obdelavo blata, zato je 
blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic prepovedano 
neposredno odvajati, odvažati in odlagati v naravno 
okolje (na kmetijska in ostala zemljišča), v površinske ali 
podzemne vode ali javno kanalizacijo.  
(3) Če izvajalec javne službe ne upravlja KČN, ki je 
opremljena za obdelavo blata, mora občina zagotoviti 
zmogljivosti za ustrezno obdelavo blata na drugi KČN. 
 

30. člen 
(obveščanje uporabnikov) 

(1) Izvajalec javne službe se o nameri prevzema blata 
oz. komunalne odpadne vode predhodno dogovori z 
uporabnikom storitve. 
(2) Če uporabnik dogovorjenega časa izvedbe storitve 
ne odpove oz. ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi in 
s tem onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne 
omogoča opravljanja storitev, mora plačati nastale 
stroške, razen stroškov ravnanja z blatom (obdelava 
blata v ČN), ki jih izvajalec uporabniku v tem primeru ni 
upravičen zaračunati. 
(3) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov izvedbe storitev 
iz tretjega odstavka tega člena, če zaradi dokazane 
upravičene daljše odsotnosti (daljša bolniška odsotnost, 
višja sila,…) ni mogel odpovedati najavljenega časa 
izvedbe storitve. 
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VI. Obračun odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode 

 
31. člen 

(cena odvajanja in čiščenja) 

(1) Cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske vode se oblikujejo v skladu z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (v nadaljevanju: Uredba o metodologiji). 
(2) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno 
oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe: 

 odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske 
odpadne vode z javnih površin, 

 odvajanje padavinske odpadne vode s streh in 
utrjenih površin velikosti do 100 m2, 

 storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami, 

 čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske 
odpadne vode z javnih površin in 

 čiščenje padavinske odpadne vode s streh in 
utrjenih površin velikosti do 100 m2. 

(3) Na računu se ločeno prikaže: 

 omrežnina,  

 cena posamezne storitve javne službe v skladu z 
drugim odstavkom tega člena,  

 okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja 
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadne vode. 

(4) Cena storitev javne službe iz prve in tretje alineje 
drugega odstavka tega člena je sestavljena iz 
omrežnine, cene opravljanja storitev javne službe in 
okoljske dajatve, iz druge, četrte in pete alineje drugega 
odstavka tega člena pa iz omrežnine in cene opravljanja 
storitev javne službe. 
(5) Cena opravljanja storitev javne službe iz prve, tretje 
in četrte alineje drugega odstavka tega člena, ki pokriva 
stroške izvajanja posamezne javne službe, se 
uporabnikom obračunava mesečno v m3 na podlagi 
odčitka porabe vode na obračunskem vodomeru 
oziroma v obliki akontacije, določene glede na 
povprečno mesečno porabo zadnjega obračunskega 
leta. 
(6) Cena opravljanja storitev javne službe iz druge in 
pete alineje drugega odstavka tega člena, ki pokriva 
stroške izvajanja posamezne javne službe, se 
uporabnikom obračunava mesečno v m3 glede na 
količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s 
katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno 
kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. 
(7) Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne 
infrastrukture javne službe in se obračunava mesečno 
glede na zmogljivost priključkov in na način, ki je 
določen v Uredbi o metodologiji. 
 

32. člen 
(merjenje količin) 

(1) Količina opravljanja storitev javne službe iz prve, 
tretje in četrte alineje drugega odstavka prejšnjega 
člena se zaračuna na podlagi iz javnega vodovoda 
odvzete vode in se meri v m3 na podlagi odčitka 
obračunskega vodomera. 
(2) Izvajalec je dolžan odčitati stanje na vodomeru 
najmanj enkrat letno za gospodinjstva, za večje 
odjemalce (industrija in večstanovanjske stavbe) pa 
praviloma vsak mesec. 
(3) Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z 
obračunskim vodomerom, se obračuna na podlagi 
števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob 

upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 
m3 na osebo na dan. Zavezanec za plačilo storitev 
izvajalcu na njegovo zahtevo sporoči podatke o številu 
stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. 
(4) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim 
vodomerom, se količino storitev obračuna glede na 
zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, 
ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 
1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. 
(5) V primerih, ko je na internem omrežju več 
uporabnikov, ki koristijo storitve iz istega priključka, na 
katerem se meri poraba vode z enim obračunskim 
vodomerom in so na internem omrežju vgrajeni interni 
vodomeri, lahko izvajalec izda račun posameznim 
uporabnikom na podlagi odčitka stanja na internih 
vodomerih. Količina se poveča ali zmanjša za razliko 
med seštevkom dobavljene vode po odčitkih na internih 
vodomerih in po odčitku na obračunskem vodomeru, ki 
se razdeli na vse uporabnike v objektu glede na porabo 
po internih vodomerih. 
(6) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju 
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega 
priključka, na katerem se meri poraba vode z enim 
obračunskim vodomerom in na internem omrežju niso 
vgrajeni interni vodomeri, se količina opravljenih storitev 
obračuna skladno z veljavno zakonodajo. 
 

33. člen 
(posebni primeri obračun/pavšal) 

(1) V primeru, da izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je 
obračunski vodomer v okvari in okvara ni rezultat 
nepooblaščenega posega v sistem, se obračuna 
količina storitev glede na pavšalno porabo vode na 
osnovi povprečja porabe vode v obdobju zadnjega 
obračunskega leta razen v primeru utemeljenih razlogov 
za drugačen odčitek. 
(2) Če izvajalec ne more odčitati števca, mora o tem 
obvestiti uporabnika. Ta mora sporočiti stanje 
vodomera, sicer se mu obračuna storitev v višini 
povprečne mesečne porabe zadnjega obračunskega 
leta razen v primeru utemeljenih razlogov za drugačen 
odčitek. 
 

34. člen 
(plačevanje računov) 

(1) Uporabnik je dolžan račun poravnati v roku, 
navedenem na računu. 
(2) Plačnik storitev javne službe je njen uporabnik. V 
primeru oddaje stavbe, posameznega dela stavbe ali 
gradbeno inženirskega objekta v najem, je plačnik lahko 
najemnik, če je lastnik nanj s pogodbo prenesel vse 
pravice in obveznosti, ki jih sicer ima lastnik kot 
uporabnik in je taka pogodba posredovana izvajalcu 
javne službe. V takem primeru lastnik za obveznosti 
najemnika, ki jih ima ta kot uporabnik po tem odloku, 
odgovarja v razmerju do izvajalca solidarno. 
(3) V primeru, da uporabnik ne poravna računa v 
navedenem roku, ga je izvajalec dolžan opomniti. V 
opominu mora izvajalec določiti nov rok plačila in 
opozoriti uporabnika na posledice neplačila. V primeru, 
da uporabnik tudi po izteku roka, določenega v 
opominu, ne izpolni obveznosti, izvajalec prekine 
dobavo vode, o čemer predhodno seznani uporabnika. 
V takem primeru bo izvajalec prekinil dobavo vode do 
poplačila celotne obveznosti, vključno s stroški 
prekinitve. 
 

35. člen 
(ugovor) 

(1) Uporabnik lahko v roku petnajstih dni od izdanega 
računa vloži pisni ugovor pri izvajalcu javne službe, če 
meni, da mu storitve niso bile pravilno obračunane. Del 
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računa glede na povprečno mesečno porabo zadnjega 
obračunskega leta mora uporabnik plačati v roku, 
navedenem na računu. izvajalec je dolžan na pisni 
ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku nadaljnjih 
osem dni in v tem času ne sme prekiniti dobave vode. 
 

36. člen 
(upravičenci do oprostitve plačevanja stroškov 

odvajanja in čiščenja in okoljske dajatve, ki nastaja 
pri opravljanju kmetijske dejavnosti) 

(1) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v 
kmetijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska 
zemljišča, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in 
čiščenja odpadne voda. Poraba pitne vode namenjene 
za izvajanje kmetijske dejavnosti se ugotavlja v skladu z 
določbami odloka o oskrbi s pitno vodo. 
(2) Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi 
odvajanja komunalne odpadne vode se ne plačuje za 
porabo vode v kmetijski dejavnosti kot je to določeno s 
predpisi. 
 

37. člen 
(vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve, ki 

nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti) 

(1) Za oprostitev oziroma znižanje plačevanja okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda morajo upravičenci zaprositi upravljavca 
vodovodnega omrežja z vložitvijo pisne vloge 
najkasneje do 15. 2. tekočega leta. 
(2) Za popolno vlogo morajo priložiti naslednje priloge: 

 fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu 
glede na predmet uveljavljanja oprostila,  

 potrdilo o družinski skupnosti, če se ne zagotavlja 
ločeno merjenje porabe pitne vode,  

 številko odjemnega mesta odvzema vode iz 
javnega vodovodnega omrežja, navedeno na 
računu upravljavca omrežja. 

(3) Vloga se obnovi enkrat letno. Kolikor upravičenec ne 
obnovi vloge v roku iz prvega odstavka tega člena, mu 
izvajalec z mesecem marcem tekočega leta začne 
obračunavati polno okoljsko dajatev. Enako velja kolikor 
vlagatelj v roku ne priloži vseh zahtevanih prilog. 
 
VII. Gradnja kanalizacijskega omrežja 

 
38. člen 

(gradnja objektov in naprav javne kanalizacije) 

(1) Pred pričetkom gradnje javne kanalizacije je 
investitor dolžan obvestiti izvajalca javne kanalizacije o 
nameravani gradnji vsaj 7 dni pred pričetkom del. 
(2) Gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije lahko 
izvaja strokovno usposobljena oseba, posege v 
obstoječi sistem javne kanalizacije pa opravlja izvajalec 
javne službe ali druga strokovna usposobljena oseba 
pod nadzorom izvajalca javne službe. 
(3) Uporabnik, ki sofinancira gradnjo javne kanalizacije, 
s tem ne pridobi nikakršne pravice razpolaganja na javni 
kanalizaciji. 
(4) Ob izgradnji kanalizacijske infrastrukture je investitor 
dolžan na lastne stroške zagotoviti strokovni nadzor 
izvajalca javne kanalizacije. 
(5) Javna kanalizacija mora biti grajena na način in iz 
materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustreza 
evropskim normativom (SIST EN) na tem področju. 
Podrobnejše zahteve glede gradnje so navedene v 
tehničnem pravilniku. 
(6) Po izgradnji KČN izvajalec gradnje na svoje stroške 
izvede najmanj šest mesečno poskusno obratovanje 
čistilne naprave. V tem času se ob prisotnosti bodočega 
upravljavca ČN preveri delovanje sistema in zagotovi 
usposabljanje strokovnega kadra bodočega upravljavca 
za samostojno delo na ČN. Po koncu predpisanega 

obdobja poskusnega obratovanja je izvajalec del dolžan 
opraviti prve meritve in kontrolo delovanja čistilne 
naprave. Rezultati prvih meritev so sestavni del 
dokumentacije za primopredajo objekta investitorju in za 
pridobitev uporabnega dovoljenja.  
(7) V času poskusnega obratovanja čistilne naprave 
mora investitor zagotoviti priklop zadostnega števila 
kanalizacijskih hišnih priključkov oziroma uporabnikov 
na kanalizacijski sistem (zadostno število PE), ki 
omogoča zagon ČN in začetek njenega obratovanja. 
Optimalno število priključenih PE na čistilno napravo 
določita projektant in/ali tehnolog čistilne naprave. 
(8) Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu 
kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave in po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja se lahko čistilna 
naprava obremeni do polne zmogljivosti. 
 

39. člen 
(prenos novozgrajenih objektov in naprav) 

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti 
obravnavana kot javna kanalizacija, je investitor 
novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežja 
dolžan po končani gradnji z zapisnikom le-te predati v 
last občini brezplačno v skladu s Tehničnim pravilnikom, 
občina pa prenese kanalizacijske objekte in naprave v 
najem izvajalcu. 
 
VIII. Varovanje kanalizacijskega omrežja, objektov 

in naprav 

 
40. člen 

(gradbena dela) 

(1) Na javni kanalizaciji se ne sme graditi, postavljati 
objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči 
poškodbe na kanalizaciji ali ovira njeno delovanje in 
vzdrževanje.   
(2) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije 
in druga dela v varovalnem pasu javne kanalizacije, si 
mora pred začetkom del pri izvajalcu javne službe 
pridobiti podatke o poteku javne kanalizacije in 
dovoljenje za izvajanje predvidenih del, v katerem so 
podani pogoji za poseg na območju trase ter ga 
obvestiti o pričetku del. 
(3) V primeru nastalih poškodb na javni kanalizaciji ali 
priključkih je povzročitelj dolžan nemudoma obvestiti 
izvajalca javne službe o kraju, času in vrsti poškodbe. V 
takem primeru mora povzročitelj, izvesti ustrezno 
sanacijo pod nadzorom izvajalca in pokriti vse nastale 
stroške. 
 

41. člen 
(obveznost vzpostavitve prvotnega stanja) 

(1) Investitorji oziroma izvajalci del morajo po gradnji, 
vzdrževanju in rekonstrukcijah cest, ulic, trgov,…. 
vzpostaviti kanalizacijski sistem v prvotno stanje. Vsa 
dela se opravijo pod nadzorom izvajalca javne službe. 
Vsi stroški vzpostavitve prvotnega stanja in nadzora 
bremenijo investitorja. 
(2) Upravljavci drugih omrežij in naprav (elektro, 
telefona, plinovoda, KATV, …) morajo pri opravljanju del 
na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane 
kanalizacijski sistem  nepoškodovan, v primeru 
nastanka škode, pa obvestiti izvajalca javne službe in 
poravnati vse nastale stroške. 
 

42. člen 
(obveznosti lastnika) 

(1) Lastnik javne infrastrukture je odgovoren za 
organizacijo in nadzor gospodarske javne službe ter 
varstvo potrošnikov in javnega interesa skladno z 
veljavno zakonodajo, ki ureja občinsko gospodarsko 
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službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode. Omogočiti mora varno in nemoteno 
delovanje sistema. 
 

43. člen 
(obveznosti uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti: 

 na javno kanalizacijo se lahko priključijo le s 
soglasjem izvajalca skladno z odobreno projektno 
in tehnično dokumentacijo;  

 odvajati komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijo, MKČN ali nepretočno greznico;  

 pridobiti soglasja, mnenja in strokovne ocene, kot 
to določa ta odlok; 

 vzdrževati kanalizacijski priključek, interno 
kanalizacijo in vse naprave, vgrajene vanjo, 
obstoječo ali nepretočno greznico in MKČN;  

 vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop 
do mest za ugotavljanje količine in stopnje 
onesnaženosti odpadne vode;  

 ne dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na 
svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski 
priključek brez soglasja izvajalca;  

 izvajati predpisane meritve komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda ter industrijskih 
odpadnih vod;  

 omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije 
za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na 
javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem 
zemljišču;  

 omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe 
greznice, nepretočne greznice ali MKČN in 
prevzem njene vsebine;  

 omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in 
sestavo odpadne vode;  

 obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu 
omogočiti pregled in pred zagonom predati 
predpisano dokumentacijo o ustreznosti MKČN;  

 obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni 
kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih 
napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv 
na obratovanje javne kanalizacije;  

 uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne 
vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim 
delom onemogočiti; 

 pisno obveščati izvajalcao spremembi naslova, 
lastništva in drugih spremembah na stavbi ali 
inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvod 
komunalne odpadne in padavinske vode, v roku 15 
dni od nastanka spremembe, ki je možna po 
poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru 
spremembe uporabnika mora poleg obvestila 
poskrbeti tudi za izvedbo popisa vodomera, ki je 
relevanten trenutek za določitev novega 
uporabnika in novega razmerja med izvajalcem 
javne službe in uporabnikom. Če se popis ne 
izvede, se storitve javne službe zaračunavajo 
novemu uporabniku enako, kot staremu in jih je 
novi uporabnik dolžan poravnavati;  

 plačevati stroške storitev javne službe;  

 obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in 
lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na 
izvajanje javne službe;  

 upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri 
odvajanju in čiščenju odpadne vode. 

(2) Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno 
kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev 
odvajanja drugih uporabnikov in ne povzroča motenj pri 
postopku čiščenja odpadne vode. 
(3) Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in 
napravah javne kanalizacije, če je ta nastala zaradi 

njegovega ravnanja oziroma jo je povzročila njegova 
odpadna voda. 
(4) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte 
javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove 
dostopnosti brez soglasja izvajalca.Za objekte, ki se 
priključujejo na javno kanalizacijo in za katere se pred 
izdajo uporabnega dovoljenje izvede tehnični pregled, 
morajo izvajalcu pred tehničnim pregledom dostaviti PID 
z vrisanimi komunalnimi vodi. 
(5) Opravljati druge obveznosti iz tega odloka. 
 

44. člen 
(pravice uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo na podlagi soglasja izvajalca 
pravico: 

 priključitve na javno kanalizacijo; 

 sprememba dimenzije priključka, trase; 

 izvedba dodatnega dela priključka; 

 ukinitve priključka. 
 

45. člen 
(obveznosti izvajalca javne službe) 

(1) V okviru storitev javne službe ima izvajalec javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne  in 
padavinske vode na celotnem oskrbovalnem območju 
obveznosti, ki so podrobneje definirane v 9., 10.  in 
drugih členih tega odloka. 
 
X. Prekinitev odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne in padavinske vode 

 
46. člen 

(prekinitev dobave vode, odvajanja odpadne vode in 
ukinitev priključka) 

(1) Uporabniku se prekine dobava pitne vode iz javnega 
vodovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča 
nevarnost za vodni vir ali javni vodovod. 
(2) Izvajalec javne službe na stroške uporabnika, po 
predhodnem obvestilu, prekine odvajanje odpadne 
vode, kadar: 

 je zaradi stanja interne kanalizacije objekta ali 
naprav v njej ogroženo obratovanje javne 
kanalizacije ali proces čiščenja na komunalni 
čistilni napravi;  

 je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo 
izveden brez soglasja izvajalca javne službe; 

 uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe 
dovoli priključitev drugega uporabnika na interno 
kanalizacijo ali kanalizacijski priključek, ali 
spremeni njegovo zmogljivost; 

 uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe 
meritve količin in onesnaženosti odpadne vode ali 
pregled kanalizacijskega priključka; 

 uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe 
spremeni izvedbo priključka;  

 uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe 
v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode;  

 kadar uporabnik ne poravna stroškov po izdanem 
računu in opominu; 

 industrijski uporabnik v roku tridesetih dni po 
pozivu izvajalca javne službe ne podpiše pogodbe 
o odvajanju in čiščenju industrijske odpadne vode;  

 kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne 
ustreza zahtevam veljavne zakonodaje; 

 uporabnik, zaradi določitve količine industrijske 
odpadne vode, ne zagotovi merjenja odvzetih 
količin vode iz naravnih virov. 

(3) Prekinitev odvajanja odpadne vode velja za čas do 
odprave vzroka. Stroške vnovične priključitve plača 
uporabnik. 
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(4) Kanalizacijski priključek se lahko ukine na zahtevo 
uporabnika in po uradni dolžnosti izvajalca javne službe. 
Stroške ukinitve krije uporabnik. Ukinitev na zahtevo 
uporabnika je dopustna ob odstranitvi objekta ali 
opustitvi uporabe objekta, kar mora uporabnik dokazati 
s potrdilom pristojnih organov. 
 

47. člen 
(prekinitve odvajanja in čiščenja odpadne vode 

zaradi vzdrževalnih del) 

(1) Izvajalec javne službe ima pravico, brez povračila 
stroškov, prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas 
zaradi načrtovanih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na 
javni kanalizaciji. O vzrokih, času trajanja prekinitev ter 
o navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo, 
izvajalec javne službe obvesti uporabnike na krajevno 
običajen način.  
(2) V primeru izvajanja nenačrtovanih vzdrževalnih del 
ali ob naravnih in drugih nesrečah ima izvajalec javne 
službe pravico brez povračila stroškov prekiniti ali 
omejiti uporabnikom odvajanje odpadne vode v javno 
kanalizacijo. Izvajalec javne službe ima v teh primerih 
dolžnost v štiriindvajsetih urah vzpostaviti začasen 
režim odvajanja odpadne vode. 
(3) V primerih krajših nepredvidljivih prekinitev (do treh 
ur) odvajanja odpadnih voda objava za izvajalca javne 
službe ni obvezna. 
 

48. člen 
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadne vode na 

zahtevo uporabnika) 

(1) Zaradi opustitve uporabe stavbe, zaradi daljše 
odsotnosti uporabnika, zaradi združevanja več 
stanovanjskih ali poslovnih enot v eno in podobnih 
vzrokov lahko izvajalec na pisno zahtevo uporabnika 
začasno prekine dobavo pitne vode uporabniku. V času 
prekinitve je uporabnik dolžan plačevati fiksni del cene 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode – 
omrežnino in stroške odvajanja in čiščenja padavinske 
vode. 
 

49. člen 
(prekinitev odvajanja odpadne vode zaradi višje sile) 

(1) V primeru višje sile ima izvajalec pravico, brez 
povračila stroškov, prekiniti ali omejiti odvajanje 
odpadne vode, mora pa postopati skladno z načrtom 
ukrepanja v primeru višje sile, ki ga pripravi organ 
pristojen za zaščito in reševanje. Višja sila po tem 
odloku so: potres, požar, poplave, izpad energije, udori, 
plazovi, lomi in velike okvare na javni kanalizaciji.  
(2) Izvajalec ne odgovarja za škodo v objektih zaradi 
izlivov iz javne kanalizacije v primeru poplav, naliva 
večje izdatnosti od projektirane, ter ob naravnih in 
drugih nesrečah, na katere ne more vplivati. 
 

50. člen 
(prekinitev odvajanja zaradi zavarovanja kakovosti 

pitne vode) 

(1) V primerih nedovoljenega izpusta odpadnih vod iz 
objektov in naprav uporabnika,   ki bi ogrozilo vodne vire 
in distribucijo vode ali povzročilo onesnaženje pitne 
vode, izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja takoj, 
brez predhodnega obvestila prekine dobavo pitne vode 
in odvajanje odpadne vode. 
(2) Ponovno priključitev objekta na infrastrukturo izvede 
izvajalec javne službe po sanaciji stanja. 
(3) Pred ponovno priključitvijo na infrastrukturo je 
uporabnik dolžan poravnati vse nastale stroške. 
 

51. člen 
(odgovornost za škodo) 

Izvajalec javne službe ne odgovarja za škodo v stavbah, 
gradbeno inženirskih objektih in ostalih objektih in 
napravah zaradi izlivov vode iz javne kanalizacije v 
primeru poplav, naliva večje izdatnosti od projektirane 
ter ob naravnih in drugih nesrečah, na katere ne more 
vplivati. 
 
XI. Financiranje javne službe 
 

52. člen 
(viri financiranja) 

(1) Javna služba se financira iz: 

 cen storitev javne službe,  

 občinskega proračuna in  

 drugih virov. 
(2) Cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda se določajo skladno z 
veljavnimi predpisi. Cene predlaga izvajalec javne 
službe, sprejme pa pristojni organ občine. 
 

53. člen 
(oblikovanje cen) 

(1) Cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda so določene v Tarifnem 
pravilniku za obračun storitev odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju: Tarifni 
pravilnik), ki ga sprejme občinski svet na predlog 
izvajalca. 
 
XII. Nadzor 
 

54. člen 
(pristojnost izvajanja nadzora) 

(1) Nadzor nad delom izvajalca javne službe v zvezi z 
izvajanjem javne službe opravlja organ občinske 
uprave, pristojen za gospodarske javne službe. 
(2) Inšpekcijska služba občine izvaja nadzor nad 
izvajanjem določb tega odloka, v skladu s svojimi 
pristojnostmi. 
(3) Pooblaščeni delavci izvajalca opravljajo strokovni 
nadzor nad določili izvajanja tega odloka. O kršitvah so 
dolžni obveščati pristojne organe iz prvega oziroma 
drugega odstavka tega člena ter te kršitve na primeren 
način dokumentirati. 
 
XIII. Kazenske določbe 

 
55. člen 

(globe za uporabnike) 

(1) Pravna oseba uporabnika javne kanalizacije se 
kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, pa z globo 2.500,00 EUR, če 
ravna v nasprotju z določili  13., 16., 18., od 19. do 26. 
člena, in 43. člena. 
(2) Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika oziroma posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, se za prekršek iz tega člena 
kaznujejo z globo 400,00 EUR. 
 

56. člen 
(globe za izvajalca) 

(1) Z globo 1.000,00  EUR se kaznuje pravna oseba 
izvajalca javne službe, če ravna v nasprotju z določili  
9., 10., 11., 13., 14., 15., 27. in 30.  člena. 
(2) Z globo 100,00 EUR se za prekrške iz prejšnjega 
odstavka kaznuje odgovorna oseba izvajalca. 
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XIV. Prehodne in končne določbe 
 

57. člen 

(1) Tehnični pravilnik iz 14. člena tega odloka pripravi 
izvajalec javne službe najkasneje v roku 12 mesecev od 
uveljavitve tega odloka. 
 

58. člen 

(1) Skladno z 19. členom odloka, se mora priključitev 
obstoječih objektov na javno kanalizacijo izvesti v roku 
dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka. 
(2) Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco uporabnikov 
javne kanalizacije, se morajo prijaviti izvajalcu javne 
službe najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve 
tega odloka. 
 

59. člen 

(1) Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin in prične veljati petnajsti dan po objavi. 
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda v 
Občini Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 
4/2006). 
 
Številka: 3542-05/2014-04 
Datum:  15.4.2014 
 
 Občina Brda 
 Franc Mužič, župan 
 

 
 

310. Zaključni račun proračuna Občine Brda za 
leto 2013 

 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta občine Brda  je 
občinski svet občine Brda na 27. redni seji dne 
15.4.2014 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2013 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brda za 
leto 2013. 
 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Brda za leto 2013 
sestavljajo splošni in posebnih del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Brda za leto 2013.  
 

3. člen 

Prihodki in odhodki proračuna Občine Brda za leto 2013 
so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni 
podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

 Skupina/ podskupina kontov/konto ZRP 2013 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 +78)  5.839.590 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.782.404 

70 DAVČNI PRIHODKI  3.915.849 

 700 Davki na dohodek in dobiček 3.382.809 

 703 Davki na premoženje  336.867 

 704 Domači davki na blago in storitve 196.173 

 706 Drugi davki  0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 866.555 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   724.355 

 711 Takse in pristojbine 1.468 

 712 Denarne kazni 2.573 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   19.137 

 714 Drugi nedavčni prihodki 119.022 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  14.602 

 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč   14.602 

73 PREJETE DONACIJE 176.369 

 730 Prejete donacije iz domačih virov 176.369 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 866.216 

 740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij  299.321 

 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU  566.894 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.157.950 

40 TEKOČI ODHODKI 1.989.854 

 400 plače in drugi izdati zaposlenim 307.834 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  47.473 
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 402 Izdati za blago in storitve 1.600.714 

 403 Plačila domačih obresti 28.833 

 409 Rezerve 5.000 

41 TEKOČI TRANSFERI  2.013.861 

 410 Subvencija                                                                                                    0 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.188.995 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 174.765 

 413 Drugi tekoči domači transferi 650.100 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.991.329 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.991.329 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  162.907 

 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam - niso proračunski uporabniki 64.452 

 432 Investicijski transferi – proračunskim uporabnikom 98.455 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) -318.360 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

 750 Prejeta vračila danih posojil                                                                         

 751 Prodaja kapitalskih deležev  

 752 Kupnina iz naslova privatizacije                                                                 

V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE       
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 

31.427 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 31.427 

 440 Dana posojila                                                                                                    0 

 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  8.129 

 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                         0 

 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki 
imajo premoženje s svoji lasti  

23.299 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSIKIH DELEŽEV (IV.-V.)  -31.427 

C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 602.030 

50 ZADOLŽEVANJE 602.030 

 500 Domače zadolževanje 602.030 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 225.379 

55 ODPLAČILA DOLGA  225.379 

 550 Odplačila domačega dolga 225.379 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  26.863 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  376.650 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 318.360 

XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA (del 9009 Splošni 
sklad za drugo) 

104.120 

 
4.. člen 

Sklad proračunske rezerve občine Brda izkazuje na dan 
31.12.2013 sledeče stanje 22.477,23 Eur in se prenaša 
v leto 2014. 
 

5. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Brda za leto 2013 se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Zaključni 
račun z vsemi prilogami se objavi na spletni strani 
občine Brda. 
 

Številka: 4103-02/2014-03 
Datum:   15.4.2014 
 
 Občina Brda 
 Franc Mužič, župan 
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OBČINA CERKVENJAK 
 

311. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na 
območju Občine Cerkvenjak 

 
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o trgovini 
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
24/08 – ZT-1), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo 2, 
27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in 
40/12-ZUJF) ter 14. člena Statuta Občine Cerkvenjak 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/11) je Občinski 
svet Občine Cerkvenjak na 20. redni seji, dne 
19.3.2014, sprejel 
 

ODLOK 
O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA 

OBMOČJU OBČINE CERKVENJAK 

 
I.  Splošna določba 

 
1. člen 

S tem odlokom se ureja organizacija in promet z blagom 
ter opravljanje trgovinske dejavnosti in storitev zunaj 
prodajaln na javnih in drugih površinah na območju 
občine Cerkvenjak (v nadaljevanju: Občina). 
 

2. člen 

Javne površine namenjene za prodajo blaga zunaj 
prodajaln so parkirni prostori in pohodne površine, ki s 
prometnega in okoljevarstvenega vidika ne motijo 
bivalnih pogojev v okolju. 

Za prodajo blaga zunaj prodajaln se lahko uporabljajo 
tudi druge površine, ki niso v lasti Občine. 

 
3. člen 

Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za prodajo 
blaga ob raznih prireditvah in sejmih, ki so lahko na 
območju Občine, npr. ob Antonovem žegnanju oziroma 
ob drugih priložnostnih sejmih ter prireditvah. 
 
II.  Pravice in dolžnosti upravljavca 

 
4. člen 

Upravljavec prostorov na javnih površinah, za prodajo 
blaga zunaj prodajaln je Občina. 

Upravljavec ima naslednje pravice in dolžnosti:  

 Skrbi, da je poslovanje prostorov za prodajo blaga 
zunaj prodajaln usklajeno z veljavnimi predpisi. 

 Skrbi za urejenost prostorov, čistočo in 
odstranjevanje odpadkov. 

 Izdaja soglasja za prodajo zunaj prodajaln in o 
prodajalcih vodi evidenco.  

 
III.  Prodaja blaga zunaj prodajaln 

 
5. člen 

Za prodajo blaga zunaj prodajaln so mišljene: prodaja 
na premični stojnici, s prodajnimi avtomati in potujočo 
prodajalno.  
 

6. člen 

Občinski svet Občine sprejme sklep, s katerim določi 
cene nadomestila za uporabe javne površine. 

V kolikor se cena nadomestila za uporabo javne 
površine spremeni, se nadomesti z novim sklepom, ki 
ga potrdi Občinski svet.   

 

IV.  Soglasje za prodajo 
 

7. člen 

Za prodajo si mora prodajalec pridobiti soglasje 
Občine. Vlogo za pridobitev soglasja mora oddati 
najmanj 8 dni pred pričetkom prodaje.  

V vlogi mora biti navedeno:  

 vrsta blaga namenjenega prodaji,  

 lokacija, kjer se bo prodaja vršila,  

 površina, potrebna za prodajo, 

 časovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma 
obdobje prodaje). 

K vlogi mora prodajalec priložiti:  

 dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
trgovine na drobno zunaj prodajaln. 

 
8. člen 

Občinska uprava Občine po predhodni ugotovitvi, da 
je vloga za pridobitev soglasja iz 7. člena tega odloka 
popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, izda 
soglasje za prodajo blaga. 

V soglasju so določeni pogoji, pod katerimi se lahko 
prodaja blago zunaj prodajaln. 

Soglasje se izda za določeno obdobje in za določeno 
lokacijo. 
 
V.  Prodaja blaga 

 
9. člen 

Prodaja zunaj prodajaln je lahko stalna ali občasna.  
Prodajo zunaj prodajaln smejo opravljati:  

 kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo 
pridelke in izdelke,  

 posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost 
domače obrti in prodajajo proizvode lastne 
proizvodnje,  

 nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in 
cvetja,  

 društva, klubi in humanitarne organizacije,  

 druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za 
opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln. 

 
10. člen 

Razstavljeno blago za prodajo mora biti vidno 
deklarirano in označeno s prodajno ceno. Prodajalci 
morajo imeti za svoje izdelke cenik.  

Prodajati se sme blago, ki ustreza predpisom o 
kvaliteti blaga. Živila morajo biti higiensko neoporečna. 
 

11. člen 

Ob upoštevanju veljavne zakonodaje je potrebno 
upoštevati zlasti naslednje pogoje:  

 prodajni prostori in pogoji, v katerih se trguje na 
debelo in drobno, morajo ustrezati veljavnim 
predpisom,   

 prodajalec mora na vidnem mestu prodajnega 
prostora navesti firmo, sedež trgovca in morebitno 
ime prodajalne, 

 prodajni prostor, kjer se prodajajo živila živalskega 
izvora, mora imeti hladilne vitrine, zamrzovalne 
omare oziroma skrinje in mora upoštevati določila 
veljavne zakonodaje,  

 prodajni prostor mora biti opremljen z napravami, 
ki omogočajo merjenje in tehtanje blaga (npr. za 
sadje) ob prevzemu.  

Na prodajnem prostoru ni dovoljena prodaja živih 
živali.  

Prodajalec je po končani prodaji dolžan pospraviti in 
odpeljati vso prodajno embalažo. 
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VI.  Nadomestilo za uporabo javne površine 
 

12. člen 

Za prodajo zunaj prodajaln na javnih površinah, 
Občina zaračunava nadomestilo za uporabo javne 
površine.  

Nadomestilo se zaračunava na podlagi cenika, ki ga s 
sklepom določi Občinski svet Občine. 

Višina nadomestila se oblikuje glede na to, ali gre za 
stalno ali občasno prodajo blaga zunaj prodajaln ter 
glede na prostornino, ki je potrebna za prodajo. 

Če obstaja javni interes se nadomestilo za uporabo 
javne površine delno oprosti za prodajo določene vrste 
blaga, kot so izdelki raznih deficitarnih poklicev, stare 
obrti, suhe robe in podobno. Oprosti se polovica višine 
zneska, izračunanega za kvadraturo, ki je potrebna za 
prodajo.  

Če obstaja javni interes se nadomestilo za uporabo 
javne površine v celoti oprosti (npr. prodaja v 
humanitarne namene). Nadomestilo se v celoti oprosti 
tudi za tiste, ki imajo svojo dejavnost ali storitev, 
registrirano na območju občine Cerkvenjak. 
 
VII.  Nadzor nad izvajanjem odloka 

 
13. člen 

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja 
pristojna inšpekcijska služba ali pooblaščena oseba s 
strani Občine. 
 
VIII.  Kazenske določbe 

 
14. člen 

Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, če opravlja prodajo 
blaga zunaj prodajaln brez soglasja Občine.  

Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

Z globo 100,00 EUR se kaznuje posameznik ali 
posameznica, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

Z globo 100,00 EUR se kaznuje prodajalca, ki izvaja 
prodajo v nasprotju z izdanim soglasjem Občine. 

 
X.  Končna določba 

 
15. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o 
ceni stroškov stojnice na javnih površinah ob enkratnih 
prireditvah, z dne 23.2.2000, ter Pooblastilo, številka 
41404-09/05, z dne 16. 1. 2008, izdano Turističnemu 
društvu Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak. 
 

16. člen 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0001/2014 
Datum: 19. 3. 2014 
 
 Občina Cerkvenjak 
 Marjan Žmavc, župan 
 

 
 
312. Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak 

za leto 2013 

 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah ( Ur.l. RS 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-
ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 
14. člena Statuta občine Cerkvenjak (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 3/2011) je občinski svet na 21. redni 
seji, dne 9. 4. 2014 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2013 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine 
Cerkvenjak za leto 2013. 

 
2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 
2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2013. 
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter njihovi 
realizaciji v tem letu. 
 

3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 
2013 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 410-0009/2014 
Datum: 9. 4. 2014 
 
 Občina Cerkvenjak 
 Marjan Žmavc, župan 

KONTO  OPIS Realizacija 2013    [1] 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 1,937,382 

     TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1,560,419 

70  DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1,375,122 

700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1,299,362 

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 46,810 

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 28,951 

706  DRUGI DAVKI 0 

71  NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 185,296 

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  70,445 
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711  TAKSE IN PRISTOJBINE 1,695 

712  DENARNE KAZNI  2,299 

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 28,613 

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 82,243 

72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 20,082 

720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 

721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 

722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA  PREMOŽENJA 20,082 

73     PREJETE DONACIJE (730+731) 0 

730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   

731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  

74     TRANSFERNI PRIHODKI     356,881 

740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 356,881 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 1,876,270 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 541,656 

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 184,587 

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 29,139 

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  307,602 

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 10,028 

409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 10,300 

41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 543,764 

410  SUBVENCIJE 15,500 

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 299,375 

412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM 55,539 

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  173,350 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 733,840 

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 733,840 

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 57,010 

430  INVESTICIJSKI TRANSFER 0 

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 50,770 

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 6,240 

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I. - II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) 

61,112 

 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  71,136 

 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  474,998 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 

0 

750  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   

751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0 

440  DANA POSOJILA  

441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV                 (IV. - V.) 

0 

C.   R A Č U N    F I N A N C I R A N J A 

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 

500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550+551) 68,053 

550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  68,053 
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 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -6,941 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.) -68,053 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -61,112 

 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU                   PRETEKLEGA 
LETA 

8,033 

 
 

 
 

OBČINA DIVAČA 

 
313. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Divača 

 

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - 
uradno prečiščeno besedilo), Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 
111/13), Odloka o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture v Občini Divača (Uradni list RS, št. 
34/12), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v 
Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13), Statuta 
občine Divača (Uradni list RS, št. 6/14) je Občinski svet 
Občine Divača na  25. redni seji, dne 9.4.2014, sprejel  
 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

SOFINANCIRANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V 
OBČINI DIVAČA   

 
1 .člen 

V Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v 
Občini Divača – v nadaljevanju Pravilnik (Uradni list RS, 
št. 34/12, 56/13) se v celoti črta besedilo 7. člena. 
 

2. člen 

V prvem odstavku 10. člena Pravilnika se besedilo v 
oklepaju (božično-novoletni koncert, občinski praznik, 
kulturni dan, spominski dan…) črta in nadomesti z 
novim besedilom, ki se glasi (prireditve v organizaciji 
Občine Divača). 
 

3. člen 

Za 10. členom Pravilnika se doda nov 10a člen z 
naslednjo vsebino: »Društvo s sedežem v občini Divača, 
ki v letu prijave na javni razpis za sofinanciranje 
kulturnih dejavnosti praznuje 10. letnice delovanja 
društva dobi za prijavljeno prireditev dodatne točke v 
skladu s kriteriji, določenimi v MERILIH II.   

 
4. člen 

V 28. členu pravilnika se v sestavnem delu Pravilnika 
opravijo naslednje spremembe: 
 
I. Merila  

 
Merila za sofinanciranje programov ljubiteljskih 
društev, ki v občini divača delujejo na področju 
kulture  
 

V preglednici meril se v celoti črta točka 10. KRITJE 
STROŠKOV UPORABE PROSTORA (za preteklo leto). 

Točka 11. IZVAJANJE KULTURNIH PROJEKTOV V 
TUJINI (za preteklo leto) postane točka 10. 
 
II. MERILA 

 

Merila za sofinanciranje organizacije in izvedbe 
kulturnih prireditev v občini divača 
Oblike kulturnih prireditev 
 
V celotnih merilih II se v definiciji prireditev enovita 
kulturna prireditev črta besedilo na eni ali na več 

različnih lokacijah v enem kraju v občini Divača in se 
nadomesti z besedilom na eni ali na več različnih 
lokacijah v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek,…) v 
občini Divača.  
 
V celotnih merilih II se v definiciji prireditev 
sestavljena kulturna prireditev tipa a črta besedilo v 

enem kraju v občini Divača in se nadomesti z besedilom 
v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek,…) v občini 
Divača. 
 
V preglednici Upravičena oseba je DRUŠTVO/KLUB S 
SEDEŽEM V OBČINI DIVAČA 

 
se pod točko 9. doda besedilo JUBILEJI DRUŠTEV 

(upoštevajo se 10 letnice delovanja društev dopolnjene 
v letu prijave na javni razpis) 
 
9.1.  10- 40 let delovanja društva   100 točk, dokazilo 
izjava  
9.2.   50-90 let delovanja društva  150 točk, dokazilo 
izjava 
9.3.  100  in več let delovanja društva  200 točk, 
dokazilo izjava 
 

5. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0003/2014-05  
Divača, 9.4.2014 
 
 Občina Divača 
 Drago Božac, župan 
 

 
 
314. Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v 

Občini Divača v obdobju 2014-2020 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list 
RS, št. 6/14), določb Zakona o spremljanju državnih 
pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004) in Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008 in 3/2013) je 
Občinski svet Občine Divača na  25. seji , dne 9.4.2014, 
sprejel 
 

PRAVILNIK 
O SPODBUJANJU ZAPOSLOVANJA V OBČINI 

DIVAČA V OBDOBJU 2014-2020 

 
I. Splošna določba 
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1. člen 

S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, 
postopek in kriteriji dodeljevanja finančnih pomoči, 
ukrepi za spodbujanje zaposlovanja v občini Divača ter 
višina sredstev in nadzor nad porabo dodeljenih 
sredstev.  
 
II. Vsebinska določila 

  
2. člen 

Ukrepi spodbujanja novih zaposlitev, samozaposlitev 
in opravljanja pripravništva so namenjeni zmanjševanju 
brezposelnosti in spodbujanju podjetniške iniciative v 
malem gospodarstvu. 

Sredstva za ukrepe spodbujanja zaposlovanja se 
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.  
 

3. člen 

Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se 
dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
»de minimis« (OJ L352/2013). 

Višina »de minimis« pomoči, dodeljena posameznem 
prejemniku, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in 
namen pomoči. V cestnoprometnem sektorju v 
tovornem prometu pa znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR.  

Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičeni: 
a. prejemniki iz sektorjev ribištva in ribogojstva, 
b. prejemniki za primarno kmetijsko pridelavo, 
c. prejemniki iz dejavnosti tovornega prometa za 

nabavo vozil za cestni prevoz. 
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe 

domačega blaga pred rabo uvoženega. 
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali 

namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih 
intenzivnosti državnih pomoči. 

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 
pisno izjavo o: 

 že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z 
navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku 
je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de 
minimis« pomoč, 

 drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške. 

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti tudi 
seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan. 

Občina Divača bo pisno obvestila prejemnika, da je 
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«. 
 
III. Upravičenci 

 
4. člen 

Upravičenci do finančnih pomoči po tem pravilniku so: 
(1) gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki 
posamezniki, ki: 

 imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno 
enoto) na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-
Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, 
Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper in 
zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v 
poslovnih prostorih na območju navedenih občin, 

 so na dan prijave registrirani za opravljanje 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, 

 na dan prijave niso v stečajnem postopku, 
postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave 
ali v likvidaciji, 

 na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po 
Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah, 

 imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji, 

 imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Divača. 

(2) fizične osebe, kadar gre za ukrep spodbujanja 
samozaposlitev, ki: 

 imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji, 

 imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Divača in  

 izpolnjujejo ostale pogoje iz 14. člena tega 
pravilnika. 

 
IV. Postopek dodeljevanja finančnih pomoči 
 

5. člen 

Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov se 
dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega 
razpisa, ki ga objavi župan v Uradnem glasilu. 

Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne 
ukrepe določene v tem pravilniku.  

Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih pomoči 
poteka v naslednjem zaporedju:  

1. imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek 
javnega razpisa, 

2. priprava in objava javnega razpisa, 
3. zbiranje vlog,  
4. strokovno ocenjevanje prispelih vlog in vodenje 

zapisnika skladno s Pravilnikom o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS,  

5. priprava predloga prejemnikov in neprejemnikov 
finančnih pomoči ter predloga razdelitve razpisanih 
sredstev in predložitev le tega skupaj z zapisnikom 
direktorju občinske uprave oziroma  drugi 
pooblaščeni osebi,  

6. obveščanje upravičencev o izbiri z izdajo sklepov o 
dodelitvi oziroma nedodelitvi finančnih pomoči,  

7. reševanje morebitnih pritožb upravičencev, 
8. sklepanje pogodb. 
Besedilo javnega razpisa potrdi župan, ustrezno 

razpisno dokumentacijo pa pripravi komisija, ki jo 
imenuje župan s sklepom.  
 

6. člen 

Postopek javnega razpisa za dodeljevanje finančnih 
pomoči vodi štiričlanska strokovna komisija, ki jo s 
sklepom imenuje župan. Strokovna komisija izmed sebe 
določi predsednika komisije. 

Naloge komisije so, da: 

 pripravi merila za dodeljevanje sredstev in javni 
razpis, 

 - pregleda prispele vloge, ugotovi izpolnjevanje 
razpisnih pogojev in opremljenost vlog z      
zahtevanimi dokazili, 

 oceni vloge ob upoštevanju predhodno 
postavljenih meril, 

 pripravi predloge sklepov o višini dodelitve 
sredstev oziroma o nedodelitvi sredstev. 

Strokovna komisija iz tega člena sodeluje tudi v 
postopkih spreminjanja tega pravilnika. 

Občinska uprava opravlja vse strokovne in 
administrativno tehnične naloge za komisijo. 
 

7. člen 

Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:  

 naziv in sedež naročnika, 

 pravno podlago,  

 navedbo ukrepov, ki so predmet javnega razpisa,  
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 pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci in 
merila, 

 okvirno višino sredstev, namenjenih za posamezni 
ukrep, ki je predmet javnega razpisa, 

 navedbo o možnosti prerazporeditve sredstev med 
posameznimi ukrepi glede na število upravičencev 
in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih 
sredstev, 

 določitev obdobja v katerem morajo biti izvedene 
zaposlitve oziroma samozaposlitve, 

 rok do katerega morajo biti predložene vloge,  

 način dostave vlog,  

 datum odpiranja vlog, 

 rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa,  

 kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo 
informacije v zvezi z razpisom. 

Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za 
tekoče leto v Uradnem glasilu. Razpisni rok za prijavo 
ne sme biti krajši od 21 dni od dneva objave. 
 

8. člen 

Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do 
roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.  

Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, 
ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in 
navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. 
 

9. člen 

Odpiranje prispelih vlog opravi strokovna komisija. V 
primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od 
odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od 
dne prejetega obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga v 
navedenem roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže. 
Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se 
neodprte vrnejo pošiljatelju.  
 

10. člen 

Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih 
vlog ter preveri izpolnjevanje pogojev.  

Po preveritvi izpolnjevanja pogojev pripravi strokovna 
komisija predlog prejemnikov in neprejemnikov 
finančnih pomoči in razdelitve razpisanih sredstev, ki ga 
podpišejo predsednik in člani komisije. 
 

11. člen 

Predlog prejemnikov in neprejemnikov finančnih 
pomoči ter razdelitve razpisanih sredstev predloži 
strokovna komisija skupaj z zapisnikom direktorju 
občinske uprave oziroma drugi pooblaščeni osebi, ki na 
podlagi predloga strokovne komisije, izda sklepe o 
dodelitvi sredstev oziroma nedodelitvi sredstev. Sklep in 
poziv k podpisu pogodbe posreduje občinska uprava 
upravičencu. 

Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne 
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.  

Zoper sklep o dodelitvi ali nedodelitvi je možna 
pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi 
upravičenci. O pritožbi odloči župan.  
 

12. člen 

Župan z izbranimi upravičenci sklene pogodbo o 
sofinanciranju. V pogodbi se opredeli pogodbene 
stranke, namen za katerega so bila upravičencu 
dodeljena sredstva, višina dodeljenih sredstev, določi 
rok za izplačilo sredstev, navede pravice in obveznosti 
pogodbenih strank, način nadzora nad namensko 

uporabo sredstev, trajanje pogodbe in ostala določila 
pomembna za izvedbo sofinanciranja. 
 
V. Ukrepi 

 
13. člen 

1. Spodbujanje pripravništva 

Namen tega ukrepa je spodbujanje zaposlovanja 
mladih v primeru opravljanja pripravništva. 

Sredstva za ukrep spodbujanja pripravništva se 
namenijo upravičencem iz prvega odstavka 4. člena kot 
nepovratna finančna pomoč za kritje dela stroškov dela. 
Predvidena višina pomoči je vezana na minimalno plačo 
v Republiki Sloveniji in se podrobneje določi v besedilu 
javnega razpisa. 

Ciljna skupina so mladi iskalci oziroma pripravniki z 
dokončano srednjo poklicno izobrazbo, srednjo 
strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, 
visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki 
začnejo oziroma so že začeli opravljati pripravništvo, ki 
ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe.  

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec za 
pridobitev finančne pomoči: 

 mladi pripravnik mora biti državljan Republike 
Slovenije, mora biti mlajši od 26 let oziroma mlajši 
od 30 let v primeru podiplomske izobrazbe ter 
mora imeti stalno prebivališče na območju občine 
Divača,  

 da je zaposlitev pripravnika sklenjena v obdobju 
določenim z javnim razpisom, 

 pripravnika mora zaposliti vsaj za dobo enega leta 
za polni delovni čas, 

 da imajo zagotovljenega mentorja za pripravnika in 
program pripravništva. 

V primeru, da se pripravniku prekine delovno razmerje 
iz kateregakoli razloga pred potekom enega leta od 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi, mora prejemnik 
sredstev: 

 v roku 30 dni od dneva prenehanja zaposlitve, 
zaposliti novega pripravnika v skladu s pogoji iz 
tega pravilnika, najmanj za obdobje do izteka eno 
letnega obdobja (upoštevaje že prvo zaposlitev), 

 vrniti vsa sredstva v primeru, da je zaposlitev 
trajala manj kot polovico zahtevanega časa 
oziroma sorazmerni del sredstev, če je zaposlitev 
trajala več kot polovico zahtevanega časa in sicer 
v skladu z določbami 18. člena. 

 
14. člen 

2. Spodbujanje samozaposlitev 

Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve 
so brezposelne osebe, ki so državljani Republike 
Slovenije, imajo stalno bivališče na območju občine 
Divača, so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: 
ZRSZ) in v obdobju določenim z razpisom realizirajo 
samozaposlitev. 

Pogoj za pridobitev sredstev je, da vlagatelj ni imel 
registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge. 

Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so stroški za 
realizacijo samozaposlitve. 

Stroški za realizacijo samozaposlitve so stroški 
povezani z izvajanjem dejavnosti in sicer: obveznih 
prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih 
storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave 
pisarniške in računalniške opreme. 

Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo 
realizirati samozaposlitev na območju občine Divača 
(poslovni prostor in sedež morata biti na območju 
občine Divača). Dejavnost se mora ohraniti na območju 
občine Divača vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve.  
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V primeru, da prejemnik sredstev preneha z 
dejavnostjo iz kateregakoli razloga razen razloga smrti 
ali drugih izjemnih primerih (težje oblike bolezni oziroma 
invalidnosti s posledico nezmožnosti za delo) pred 
potekom dveh let od  realizacije samozaposlitve mora 
prejemnik sredstev vrniti vsa sredstva v skladu z 
določbami 18. člena. 

Občina lahko zahteva vrnitev subvencije tudi v 
primeru, če dosežena realizacija bistveno odstopa od 
realizacije iz finančnega načrta v prijavi. 
 

15. člen 
3. Spodbujanje novih zaposlitev 

Upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve so 
delodajalci, ki imajo registriran sedež na območju občin: 
Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, 
Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilirska 
Bistrica, Koper vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni 
razpis.  

Upravičenci iz zgornjega odstavka morajo najmanj za 
eno leto zaposliti brezposelne osebe za polni delovni 
čas, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno 
prebivališče na območju občine Divača in so prijavljeni 
na ZRSZ vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.  

Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so stroški dela 
plače. 

V primeru, da se novo zaposlenemu delavcu prekine 
delovno razmerje iz kateregakoli razloga pred potekom 
enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, mora 
prejemnik sredstev: 

 v roku 30 dni od dneva prenehanja zaposlitve, 
zaposliti novo brezposelno osebo v skladu s pogoji 
iz tega pravilnika, najmanj za obdobje do izteka 
eno letnega obdobja (upoštevaje že prvo 
zaposlitev), 

 vrniti vsa sredstva v primeru, da je zaposlitev 
trajala manj kot polovico zahtevanega časa 
oziroma sorazmerni del sredstev, če je zaposlitev 
trajala več kot polovico zahtevanega časa in sicer 
v skladu z določbami 18. člena. 

 
16. člen 

Višina sredstev 

Sredstva za ukrepe spodbujanja zaposlovanja se 
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, in sicer v višini 
določeni v proračunu Občine Divača za tekoče leto.  

Višina sredstev sofinanciranja posameznega ukrepa, 
ki se natančneje določi v besedilu javnega razpisa, 
znaša: 

 za ukrep spodbujanja pripravništva iz 13. člena 
tega pravilnika do dve (2) minimalni mesečni plači; 
sredstva se dodeli v enkratnem znesku, pod 
pogojem, da se zaposlitev ohrani najmanj eno leto, 

 za ukrep spodbujanja samozaposlitev iz 14. člena 
tega pravilnika do treh (3) minimalnih mesečnih 
plač; sredstva se dodeli v enkratnem znesku, pod 
pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj 
dve leti 

 za ukrep spodbujanja novih zaposlitev iz 15. člena 
tega pravilnika do treh (3) minimalnih mesečnih 
plač; sredstva se dodeli v enkratnem znesku, pod 
pogojem, da se zaposlitev ohrani najmanj eno leto. 

 
17. člen 

Instrument dodeljevanja sredstev iz 13., 14. in 15. člena 
so subvencije. 
 
VI. Nadzor nad porabo sredstev 

 
18. člen 

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja 
občinska uprava. V primeru, da se ugotovi, da sredstva 

niso bila porabljena za namen, za katerega so bila 
dodeljena, ali da so bila dodeljena na podlagi 
neresničnih podatkov, ali da je prejemnik kršil druga 
določila pogodbe, je Občina Divača upravičena 
zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora 
vrniti sredstva od dneva nakazila dalje s pripadajočimi 
zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi in sicer v 30 
dneh od prejema poziva za vračilo.  
 
VII. Prehodna in končna določba 

 
19. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu. 
 
Številka: 032-0003-2014/03 
Divača, 9.4.2014 
 
 Občina Divača 
 Drago Božac, župan 
 

 
 
315. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o 

vprašanju umestitve vetrnih elektrarn v 
prostor na območju Krajevne skupnosti 
Senožeče 

 

Na podlagi 3. in 56. člena Zakona o referendumu  in o 
ljudski iniciativi (Uradni List RS, št. 26/07 – UPB2) in 93. 
člena Statuta Občine Divača(Uradni list RS, š6. 6/2014),  
je Občinski svet Občine Divača na svoji  25. redni seji 
dne  09.04.2014,  sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O RAZPISU SVETOVALNEGA REFERENDUMA O 

VPRAŠANJU UMESTITVE VETRNIH ELEKTRARN V 
PROSTOR NA OBMOČJU KRAJEVNE SKUPNOSTI 

SENOŽEČE 

 
1. člen 

Razpiše se svetovalni referendum o umestitvi vetrnih 
elektrarn v prostor  na območju Krajevne skupnosti 
Senožeče. 
 

2. člen 

Svetovalni referendum se razpisuje za celotno območje 
Krajevne skupnosti Senožeče. 
 

3. člen 

Za dan razpisa referenduma se šteje 18.4.2014 in s tem 
datumom začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za 
izvedbo referenduma. 

 
4. člen 

Referendum se izvede v nedeljo, 25. maja 2014. 
 

5. člen 

Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se 
glasi: 
»Ali ste za to, da se na območje krajevne skupnosti 
Senožeče v prostor umešča vetrne elektrarne?« 
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži 
besedo ZA ali besedo PROTI. 
 

6. člen 

Referendumski izid se ugotavlja za celotno 
referendumsko območje Krajevne skupnosti Senožeče. 
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7. člen 

Glasovnica mora biti opremljena z žigom Občine Divača 
Kranj, Občinske volilne komisije. 
 

8. člen 

Postopek za izvedbo svetovalnega referenduma vodi 
Občinska volilna komisija Občine Divača. 
 

9. člen 

Sklep začne veljati z dnevom objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka:  032-0003/2014-02 
Datum:   09.04.2014 
 
 Občina Divača 
 Drago Božac, župan 
 

 
 

OBČINA DUPLEK 

 
316. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi občinskega podrobnega načrta za 
zbirni center v Občini Duplek 

 
Na podlagi 50., 60. in 98. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 
109/12), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF), 94. člena in 159. 
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 
126/07, 65/08, 8/10, 82/13) in 30. člena Statuta občine 
Duplek (MUV Štajerske in Koroške regije, št. 17/07, 
15/10, 32/11) župan objavlja 
 

JAVNO NAZNANILO  
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA ZA ZBIRNI CENTER V OBČINI DUPLEK 

 
1. 

Javno bo razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za zbirni center v 
občini Duplek, ki ga je pripravil ZUM d.o.o., Grajski trg 7, 
2000 Maribor, april 2014.  
 

2. 

Javna razgrnitev traja od 28.4.2014 do 28.5.2014.  
 

3. 

Gradivo bo javno razgrnjeno v času uradnih ur v 
prostorih občine Duplek, Cesta 4. julija 106, Spodnji 
Duplek.  

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo izvedena v 
sredo, 14.5.2014 ob 17. uri v prostorih občine Duplek 
(Glonarjeva dvorana), Cesta 4. julija 106, Spodnji 
Duplek.  

 
4.  

Pisne pripombe k dopolnjenemu osnutku se lahko 
podajo kot zapis v knjigo pripomb na kraju javne 
razgrnitve, pošljejo na naslov Občina Duplek, Cesta 4. 
julija 106, 2241 Spodnji Duplek ali na elektronski naslov: 
obcina.duplek@duplek.si (v rubriki zadeva je potrebno 
navesti: zbirni center) vse do konca javne razgrnitve.  

 
5.  

Ureditveno območje za zbirni center v občini Duplek 
predstavlja naslednje parcelne številke: 359/3, 359/4 in 
361/1, vse k.o. Spodnji Duplek.  

Ta sklep se objavi na spletni strani občine Duplek, 
www.duplek.si, Uradnem glasilu slovenskih občin in 
oglasni deski občine.  

 
Številka: 3505-1/2014 
Datum: 17.4.2014 
 
 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
 

 
 

OBČINA HAJDINA 

 
317.  Odlok o zaključnem računu proračuna 

Občine Hajdina za leto 2013 

 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11 
– ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni 
list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/10) je Občinski svet Občine Hajdina na 26. redni seji, 
dne 17. 4. 2014 sprejel 
 

ODLOK 
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE 

HAJDINA ZA LETO 2013 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hajdina 
za leto 2013. 
 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Hajdina zajema: 
 
 
 
 
 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   v  € 

  Skupina/Podskupina kontov    leto 2013 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.824.358 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.508.089 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.781.070 

 700 Davki na dohodek in dobiček 1.994.210 

 703 Davki na premoženje 717.237 

 704 Domači davki na blago in storitve 69.596 

 706 Drugi davki 27 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 727.019 
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 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 291.359 

 711 Takse in pristojbine 1.422 

 712 Denarne kazni 1.484 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.217 

 714 Drugi nedavčni prihodki 424.537 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 

 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

 721 Prihodki od prodaje zalog 0 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 

 730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

 731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 316.269 

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 180.124 

 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna  Evropske 
unije 136.145 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.884.452 

40 TEKOČI ODHODKI 1.235.909 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 191.924 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 29.166 

 402 Izdatki za blago in storitve 965.098 

 403 Plačila domačih obresti 45.521 

 409 Rezerve 4.200 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.087.325 

 410 Subvencije 36.566 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 617.316 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 201.207 

 413 Drugi tekoči domači transferi 232.236 

 414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.499.236 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.499.236 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 61.982 

 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 45.350 

 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 16.632 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -60.094 

   

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   v  € 

  Skupina/Podskupina kontov    leto 2013 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  0 

 KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

 750 Prejeta vračila danih posojil 0 

 751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 0 

 DELEŽEV (440+441+442)  

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

 440 Dana posojila 0 

 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 
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 IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  

   

C. RAČUN FINANCIRANJA   v  € 

  Skupina/Podskupina kontov                            leto 2013 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 280.522 

50  ZADOLŽEVANJE 280.522 

 500 Domače zadolževanje 280.522 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 141.383 

55 ODPLAČILA DOLGA 141.383 

 550 Odplačila domačega dolga 141.383 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 79.045 

 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) 139.139 

XI.  NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.= -X.) 60.094 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA 35.184 

 
3. člen 

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 
in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega 
odloka. 
 

4. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-3-1/2014 
Datum:   17. 4. 2014 
 
 Občina Hajdina 
 mag. Stanislav Žagar, župan 
 

 
 
318. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za 

pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
Občini Hajdina 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list 
RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/10) je Občinski svet občine Hajdina na svoji 26. redni  
seji, dne 17. 4. 2014 sprejel naslednji 
 

Pravilnik  
o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja 

malega gospodarstva v Občini Hajdina 
 
I.  Splošne določbe 
 

1. člen 

Ta pravilnik podrobneje določa upravičence, ukrepe in 
pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške in 
njihovo višino, postopek dodeljevanja in nadzor nad 
porabo sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Hajdina (v nadaljevanju: občina), 
kot manj razvitem območju. 
 

2. člen 

Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja 
malega gospodarstva se sredstva po tem pravilniku 
dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis, ki se uporablja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020. 
 

3. člen 

Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v 
proračunu občine za namene in v višini, ki je določena z 
odlokom o proračunu občine za posamezno leto. 
 

4. člen 

(1) Pomoč za razvoj se lahko dodeli le, če predstavlja 
spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma 
je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti 
pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se 
izvajajo. 
(2) Obrestna mera se lahko sofinancira tudi za 
investicijo, ki je nastala po najetju kredita za posamezno 
investicijo do konca trajanja kredita. 
 

5. člen 

Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so: 

 podjetja, ki imajo sedež na območju občine in 
krajem investicije v Občni Hajdina, 

 fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar 
gre za sofinanciranje samozaposlitve, 

 mikro in majhna podjetja, ki imajo sedež dejavnosti 
izven Občine Hajdina, v kolikor ima poslovno 
enoto v Občini Hajdina, v kateri zaposluje najmanj 
2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Hajdina 
(stalno bivališče) in investira na območju Občine 
Hajdina. 

 
6. člen 

Za podjetje se po tem pravilniku šteje: 

 samostojni podjetnik posameznik, 

 majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter 
letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 
mio EUR), 

 srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 
oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali 
bilančna vsota ne presega 43 mio EUR). 

 
7. člen 

Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja: 

 ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, 

 ki so v težavah in dobivajo državno pomoč za 
reševanje in prestrukturiranje, 

 ki sodijo v sektor ribištva in ribogojstva, 

 ki sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih 
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, 
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 ki delujejo na področju predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v 
naslednjih primerih: 

 če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od 
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja 
dajo na trg, 

 če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v 
celoti prenese na primarne proizvajalce, 

 ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do 
občine, 

 ki nimajo plačanih prispevkov in poravnanih 
obveznosti do delavcev. 

 
8. člen 

(1) Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko 
dodelijo pod pogojem, da upravičenec v izogib 
morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter 
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, pred 
dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo o: 

 že prejetih de minimis pomočeh, vključno z 
navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku, 
ter o kandidaturi za de minimis pomoč in o že 
odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči, 

 drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške, 

 o povezanih družbah, ter o združitvi ali razdelitvi 
podjetij. 

(2) Prejemnik de minimis pomoči bo pisno obveščen, da 
je pomoč dodeljena po pravilu de minimis. 
(3) Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno 
povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne 
smejo podeljevati pod pogojem, da se domačim 
proizvodom daje prednost pred uvoženimi. 
(4) Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za 
cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo 
dejavnost tovornega prometa. 
 

9. člen 

(1) V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de 
minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če 
bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena 
intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih 
izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES). 
(2) Zgornja meja intenzivnosti pomoči de minimis 
dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 
200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let oziroma 100.000 EUR, če gre za podjetja, ki delujejo 
v komercialnem cestnem tovornem prevozu, in sicer ne 
glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva 
dodeljena. 
(3) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. 
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. 
pred odbitkom davka in drugih dajatev. 
 

10. člen 

Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva v določeni višini za posamezne namene v 
obliki nepovratnih sredstev ali subvencioniranja 
obrestne mere. 
 

11. člen 

Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva 
praviloma do 50% upravičenih stroškov, z vsakokratnim 
razpisom se določi maksimalna višina pokrivanja 
stroškov za posamezno proračunsko leto. 
 
II.   Ukrepi pomoči 
 

12. člen 

Ukrepi pomoči po tem pravilniku: 

 sofinanciranje materialnih in nematerialnih 
investicij, 

 sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja 
novih delovnih mest, 

 sofinanciranje stroškov promocije, 

 sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja 
podjetnikov in zaposlenih v podjetjih. 

 
13. člen 

Sofinanciranje materialnih in nematerialnih 
investicij 

(1) Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij iz 5. 
člena tega pravilnika in zagotavljanje pogojev za njihovo 
hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in 
nematerialnih investicij. 
(2) Upravičeni stroški za materialne investicije na 
območju občine so: 

 stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na 
območju občine, 

 stroški izdelave investicijskih programov in 
pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo 
poslovnih prostorov, 

 stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih 
prostorov, 

 stroški osnovnih sredstev namenjenih posodobitvi 
dejavnosti, 

 stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo 
materialne investicije. 

(3) Upravičeni stroški za nematerialne investicije so: 

 stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali 
nepatentiranega tehničnega znanja, ter 
programske opreme, 

 stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo 
nematerialne investicije. 

(4) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 5. člena tega 
pravilnika, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, 
in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo 
v dejavnost na območju občine. 
(5) Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25% lastnih 
sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. 
Materialna in / ali nematerialna investicija mora ostati v 
lasti upravičenca najmanj 3 leta. 
 

14. člen 
Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja 

novih delovnih mest 

(1) Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in 
ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje 
brezposelnosti. 
(2) Upravičeni stroški so: 

 stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 
oziroma 10 minimalnih mesečnih plač, 

 stroški za odpiranje novega delovnega mesta v 
višini do 10 minimalnih mesečnih plač. 

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so 
fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju 
občine ali registrirano dejavnost na podlagi Zakona o 
gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni 
edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na 
območju občine, in sicer do 10 minimalnih mesečnih 
plač za primer samozaposlitve brezposelne osebe, ki je 
bila najmanj 6 mesecev prijavljena na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje kot aktivni iskalec 
zaposlitve in do 5 minimalnih mesečnih plač za primer 
samozaposlitve predhodno zaposlene osebe. 
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih 
delovnih mest so podjetja iz 5. člena tega pravilnika in 
podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo 
na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za 
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namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na 
območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v 
primeru zaposlitve osebe, ki ima stalno bivališče na 
območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni 
povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim 
stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev. 
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 3 
leta. 
 

15. člen 
Sofinanciranje stroškov promocij 

(1) Namen sofinanciranja stroškov promocije je 
spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na 
strokovnih sejmih in razstavah doma in v tujini in na ta 
način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev. 
(2) Upravičeni stroški so: 

 najetje, postavitev in delovanje stojnice na 
določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali 
v tujini. 

(3) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 5. člena tega 
pravilnika. 
 

16. člen 
Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja 

podjetnikov in zaposlenih v podjetjih 

(1) Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja 
in kompetenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh 
področjih in s tem spodbujanje inovativnosti in 
konkurenčnosti podjetij. 
(2) Upravičeni stroški so: 

 stroški inštruktorja, 

 stroški svetovanja v povezavi s projektom 
usposabljanja, 

 potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se 
usposabljajo, 

 stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, 
inovativnost in / ali odličnost poslovanja. 

(3) Za usposabljanje ne šteje izobraževanje za 
pridobitev stopnje izobrazbe. 
(4) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 5. člena tega 
pravilnika, ki imajo izdelan letni program usposabljanja 
in izobraževanja zaposlenih delavcev, ki vsebuje vrste 
programov, število udeležencev in predvidene stroške 
ter izvajalce programov. 
 
III.  Način dodeljevanja 
 

17. člen 

(1) Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi izvedenega 
javnega razpisa, objavljenega na spletni strani Občine 
Hajdina in v glasilu občine, skladno s pogoji in po 
postopku, določenem v veljavnih predpisih. 
(2) Javni razpis se lahko objavi za vse ali za 
posamezne ukrepe. 
 

18. člen 

(1) Za izvedbo javnega razpisa je odgovorna komisija, 
ki jo imenuje župan. Komisija pripravi razpisno 
dokumentacijo in določi dodatne pogoje razpisa, 
obravnava pravočasno prispele in popolne prijave 
(vloge), opravlja oglede na terenu in pripravi predlog za 
razdelitev sredstev. 
(2) Na podlagi odobrenih vlog izda občinska uprava 
odločbo, po postopku določenem v veljavnih predpisih. 
(3) Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis 
po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem 
razpisu. 
 

19. člen 

Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in 
občino se uredijo s pogodbo. 
 

20. člen 

Namensko porabo pridobljenih sredstev spremljajo in 
preverjajo pristojni organi občine za nadzor. 
 

21. člen 

(1) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev 
je prejemnik sredstev dolžan takoj vrniti dodeljena 
sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi 
tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem 
pravilniku za naslednji dve leti. 
(2) V primeru, da je prejemnik sredstev prenehal z 
dejavnostjo za katero je prejel sredstva po tem 
pravilniku, ker se je njegovo podjetje znašlo v težavah, 
je dolžan vrniti sorazmerni del sredstev skupaj z 
zakonitimi obrestmi. 
 
IV.  Končne določbe 
 

22. člen 

Pomoč de minimis se ne glede na datum izplačila šteje 
za dodeljeno z dnem pravnomočnosti sklepa o dodelitvi 
sredstev. 

 
23. člen 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 
Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Hajdini 
(Uradni glasilo slovenskih občin, št. 11/08). 
 

24. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 300-2/2014 
Datum:    17. 4. 2014 
 
 Občina Hajdina 
 mag. Stanislav Žagar, župan 
 

 
 
319. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – 
ZJC-B, 111/05-odl. US, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 
61/10 – Zrud-1, 76/10 – Zrud-1A, 20/11-odl. US in 
57/12) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list 
RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/10) je Občinski svet Občine Hajdina na 26. redni seji, 
dne 17. 4. 2014 sprejel 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 

 
1. 

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parc. št.  
 

Parc. št. Raba Površina 
(m²) 

k. o. 

753/15 Pot 767 Lancova vas 
(421) 

 
Navedena parcela je v zemljiški knjigi Okrajnega 
sodišča na Ptuju vpisana kot grajeno javno dobro v 
korist Občine Hajdina. 
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2. 

Nepremičnina navedena v 1. členu postane last Občine 
Hajdina, matična številka: 1357441000, Zg. Hajdina 
44/a, 2288 Hajdina. 
 

3. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 353-17/2014-2 
Datum:  17. 4. 2014 
 
 Občina Hajdina 
 mag. Stanislav Žagar, župan 
 

 
 
320. Sklep o soglasju k določitvi cene storitev 

pomoči družini na domu socialne oskrbe in 
določitvi subvencioniranju cene storitev 
pomoči družini na domu-socialne oskrbe za 
leto 2014 

 
Na podlagi 99.  in 101. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. 1. RS, št. 3/07-UPB 2, 23/07-POPR., 41/07 
– POPR. In 57/12) ter Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. 1. RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena 
Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet 
občine Hajdina, na  svoji 26. redni seji, dne 17. 4. 2014 
sprejel 
 

SKLEP 
O SOGLASJU K DOLOČITVI CENE STORITVE 

POMOČI DRUŽINI NA DOMU-SOCIALNE OSKRBE IN 
DOLOČITVI SUBVENCIONIRANJU CENE STORITEV 
POMOČI DRUŽINI NA DOMU-SOCIALNE OSKRBE 

ZA LETO 2014 
 

1. člen 

Občinski svet občine Hajdina soglaša, da znaša od 
01.03.2014: 

 Skupna cena storitev socialne oskrbe na domu ob 
delovnikih 15,98 EUR na uro; 

 Skupna cena storitev socialne oskrbe na domu v 
nedeljo 22,24 EUR na uro; 

 Skupna cena storitev socialne oskrbe na domu na 
praznik 23,58 EUR na uro; 

 Strošek strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo 
dogovora za vse občine UE Ptuj 1.904,00 EUR. 

 
2. člen 

Cena storitev za uporabnika socialne oskrbe na domu 
znaša od 01.05.2014: 

 ob delovnikih 3.60 EUR na efektivno uro; 

 v nedeljo 5,05 EUR na efektivno uro; 

 na praznik 5,35 EUR na efektivno uro. 
Razlika do polne cene storitve bo Občina Hajdina, kot 

subvencijo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna v 
višini 77,3%. 

Stroške strokovne priprave bo občina, sorazmerno 
število uporabnikov, v 100% pokrivala iz sredstev 
občinskega proračuna. 
 

3. člen 

V skladu z 6. členom Pravilnika o standardih in 
normativih socialno varstvenih storitev Občina Hajdina 
soglaša z odstopanjem od normativih števila efektivnih 
ur, zaradi posebnosti naselja, na 100 efektivnih ur na 

eno neposredno izvajalko na mesec, od 01. 05. 2014 
dalje. 
 
Številka: 122-2/2014 
Datum:   17. 4. 2014 
 
 Občina Hajdina 
 mag. Stanislav Žagar, župan 
 

 
 

KRANJSKA GORA 
 

321. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski 
muzej Jesenice - UPB1 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91 in spr.), 26. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in 
spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 72/93 in spr.),13. člena Statuta Občine Jesenice 
(Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), 16. člena Statuta 
Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07 in spr.) 
97. člena Poslovnika o delu občinskega sveta občine 
Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) in 13. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora 
(Uradni list RS, št. 55/2007),  sta Občinski svet Občine 
Jesenice na 35. redni seji dne 27/3/2014 in Občinski 
svet Občine Kranjska Gora na 32. redni seji dne 
26/3/2014 sprejela 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI 
MUZEJ JESENICE- UPB1 

 
1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski 
muzej Jesenice - UPB1 (Ur. list RS št. 29/2011 – v 
nadaljevanju Odlok) se besedilo prvega odstavka 35. 
člena črta in se nadomesti z novim besedilom tako, da  
se glasi: 

»Javni zavod upravlja z:  
1.  Muzejskim kompleksom Stara Sava, kamor spadajo:  

a.  Ruardova graščina na Jesenicah, kjer je sedež 
javnega zavoda in železarska ter paleontološka in 
etnološka zbirka, ki stoji na zemljišču s parc. št. 
902/4 k.o. Jesenice; 

b.  del poslovnih prostorov v skupni izmeri 238 m2, 
kar predstavlja 20% celotnega objekta v objektu 
Kasarna, ki stoji na delu zemljišča s parc. št. 910/2 
k.o. Jesenice, in sicer:  

 prostori arhivskega skladišča,  

 prostori fototeke,  

 prostori stalne etnološke razstave  
c.   Kolpern, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/22 k.o. 

Jesenice; 
č.  Cerkev Marijinega vnebovzetja, ki stoji na 

zemljišču s parc. št. 915 k.o. Jesenice; 
d.  Mlin, ki stoji na zemljišču s parc. št. 906/2 k.o. 

Jesenice; 
e.  Pudlovka, ki stoji na delu zemljišča s parc. št. 

910/2 k.o. Jesenice ; 
f.  Plavž, ki stoji na delu zemljišča s parc. št. 910/2 

k.o. Jesenice; 
g.  Delavnica Plastika, ki stoji na delu zemljišča s 

parc. 910/31 k.o. Jesenice; 
h.  Rake, ki predstavljajo del zemljišč s parc. št. 908/2 

in del zemljišča s parc. št. 910/2 obe k.o. Jesenice; 
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i.  Zunanje površine območja Stara Sava, ki jih 
sestavljajo Trg 1, Trg 2 in Trg 3, in sicer: 

 Trg 1 - zemljišča s parc. št. 902/3, 1458/5, 
908/1, del 908/2, 902/108, del  

 902/109, 902/111, 902/113 in  del 914/0  vse 
k.o. Jesenice; 

 Trg 2 – del zemljišča s parc. št. 910/2 k.o. 
Jesenice; 

 Trg 3 – del zemljišča s parc. št. 910/31 k.o. 
Jesenice. 

2.  Kosovo graščino na Jesenicah, kjer so razstavni 
prostori muzeja in zbirka novejše zgodovine (lastnik: 
Občina Jesenice), ki stoji na zemljišču s parc. št. 
504 k.o. Jesenice; 

3.   Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori, kjer so 
razstavni prostori in etnološka zbirka (lastnik: Občina 
Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču s parc. št. 56 
k.o. Kranjska Gora; 

4.  Objektom in zbirko Slovenskega planinskega 
muzeja v Mojstrani (lastnik: Občina Kranjska Gora), 
ki stoji na zemljišču s parc. št. 1347/1 k.o. Dovje; 

5.  Kajžnkovo hišo v Ratečah, kjer je etnološka zbirka 
(lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču 
s parc. št.  86/1 k.o. Rateče«. 

 
2. člen 

Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni. 
 

3. člen 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej 
Jesenice - UPB1, začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 007-14/2013 
Jesenice, dne 27/3/2014 
 
 Občina Jesenice 
 Tomž Tom Mencinger, župan 
 
Številka:032-4/2014-2 
Kranjska Gora, dne 26/3/2014 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
 

 
 
322. Sklep o javni razgrnitvi občinskega 

podrobnega prostorskega načrta OPPN za 
območje kmetije Hlebanja v Srednjem vrhu 

 
Na podlagi, 50., in 60. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 
108/2009, 80/2010, 43/2010 in 57/2012), 39. členom 
Zakna o kmetijskih zemljiščih (Ur.list RS, št. 59/1996, 
31/1998, 1/1999, 54/2000, 68/2000, 27/2002, 67/2002, 
110/2002, 8/2003, 110/2002, 36/2003, 55/2003, 
43/2011, 71/2011, 58/2012) ter 16. člena Statuta občine 
Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 55/2007, 122/2008, 
45/2010 in 36/2012, Ur. glasilo slovenskih občin št. 
49/2013) je župan Občine Kranjska Gora sprejel 
 

SKLEP 
O JAVNI RAZGRNITVI OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OPPN 
ZA OBMOČJE KMETIJE HLEBANJA V SREDNJEM 

VRHU 
 
 

1. člen 

V Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 26/2013 z dne 
28.6.2013, je bil objavljen Sklep o pripravi občinskega 
podrobnega prostorskega načrta OPPN za območje 
kmetije Hlebanja v Srednjem vrhu.  
 

2. člen 

Dopolnjen osnutek OPPN za območje kmetije Hlebanja 
v Srednjem vrhu zajema naslednja zemljišča ali njihove 
dele: 335, 336/1, 336/2 in 336/3, k.o. Gozd.  
 

3. člen 

Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega 
prostorskega načrta OPPN za območje kmetije 
Hlebanja v Srednjem vrhu, ki ga je izdelalo podjetje 
Atelje za prostorsko projektiranje d.o.o. Jesenice, št. 
I/3290-1/13, v aprilu 2014, se javno razgrne. 
 

4. člen 

Dopolnjen osnutek odloka bo javno razgrnjen v prostorih 
Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora. 
Javna razgrnitev bo potekala v času od 28.4.2014 do 
vključno 28.5.2014. 
 

5. člen 

V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki 
bo organizirana v sejni sobi Občine Kranjska Gora, dne 
7.5.2014, s pričetkom ob 17.00 uri. 
 

6. člen 

V času javne razgrnitve lahko občani, organizacije in 
drugi zainteresirani svoje predloge in pripombe k 
dopolnjenemu osnutku Odloka vpišejo v knjigo pripomb 
ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Kranjska 
Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora. 
 

7. člen 

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na svetovnem spletu ter začne veljati z naslednji dan po 
objavi v uradnem glasilu. 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
 

 
 

OBČINA LOVRENC NA POHORJU 
 

323. Pravilnik o delu komisije za podelitev priznanj 
Občine Lovrenc na Pohorju 

 

Na podlagi 14. člena Odloka o prazniku in priznanjih 
Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 17/2009), in 28. 
člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 13/2011 in 17/2014), 
sprejme župan Občine Lovrenc na Pohorju, dne 
15.04.2014 
 

PRAVILNIK 
O DELU KOMISIJE ZA PODELITEV PRIZNANJ 

OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
 

I. Splošne določbe 
 

1. člen 

S tem pravilnikom se v skladu z Odlokom o prazniku in 
priznanjih Občine Lovrenc na Pohorju določa delo 
Komisije za podelitev priznanj Občine Lovrenc na 
Pohorju (v nadaljevanju: komisija), s katerim se 
podrobneje opredelijo kriteriji za dodeljevanje občinskih 
priznanj, postopki zbiranja predlogov, sodelovanje s 
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strokovnjaki na posameznih področjih, način odločanja 
in vročanja priznanj in način vodenja evidenc podeljenih 
priznanj. 
 

2. člen 

Komisijo ustanovi Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju in deluje v okviru svojega delovnega področja. 
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v  
nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi. 
Mandat članov komisije se pokriva z mandatom članov 
občinskega sveta. 
 
II. Delo komisije 

 
3. člen 

Komisijo sklicuje in vodi predsednik/predsednica (v 
nadaljnjem besedilu: predsednik) komisije, ki ga izvolijo 
in potrdijo člani komisije. Predsednik predstavlja 
komisijo, zastopa njena mnenja, stališča in predloge na 
občinskem svetu.  

Prvo sejo komisije skliče župan. 
Pri sklicevanju sej, zbiranju predlogov za podelitev 

priznanj, pripravljanju gradiv za seje, pripravi zapisnika, 
realizaciji sklepov komisije in drugih nalogah, pomaga 
predsedniku komisije pooblaščeni strokovni delavec 
občinske uprave. 
 

4. člen 

Predsednik komisije skliče sejo tudi na pobudo in 
predlog občinskega sveta ali župana Občine Lovrenc na 
Pohorju in na pobudo članov/članic ( v nadaljevanju: 
član) komisije.  
 

5. člen 

Vabilo in gradivo za sejo delovnega telesa morata biti 
poslana članom komisije najmanj tri (3) dni pred sejo 
komisije, razen v izjemnih in utemeljenih primerih. 
 

6. člen 

Komisija lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če 
je na seji navzoča večina njenih članov. Komisija 
sprejema svoje odločitve - mnenja, stališča in predloge 
z večino opredeljenih glasov članov. Glasovanje v 
komisiji je javno.  

V primeru, da sta na seji komisije prisotna samo dva 
člana, lahko odločata o podanih predlogih in sklepih, 
odsotni član ima pravico  podati pisno opredelitev na 
predlagane predloge in sklepe, po predhodnem soglasju 
o pisni opredelitvi predsednika komisije. 
 

7. člen 

O sejah komisije je potrebno pisati skrajšan zapisnik, ki  
ga komisija  potrdi na naslednji seji. Za pisanje 
zapisnika je zadolžen strokovni delavec iz občinske 
uprave. 
 
III. Postopek podeljevanja priznanj Občine 

Lovrenc na Pohorju 
 

8. člen 

Komisija enkrat letno, najkasneje do 1. aprila tekočega 
leta, objavi javni razpis v sredstvih javnega obveščanja 
oz. na krajevno običajen način, s katerim povabi 
predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj 
občine. Rok za podajanje predlogov na podlagi javnega 
razpisa ne sme biti krajši od 15 dni.  

Predlog mora predlagatelj predložiti v pisni obliki. 
Utemeljitev predloga mora biti konkretna, s poudarkom 
na posebnih zaslugah, zaradi katerih se posameznika, 
podjetje, zavod ali drugo organizacijo, skupnost, organ 
in društvo predlaga za eno izmed priznanj.  
 

Predlagatelji so lahko politične stranke, podjetja, 
zavodi, druge organizacije in skupnosti, organi, društva, 
skupine in posamezniki. Predloga za podelitev priznanja 
občine ne more vložiti predlagatelj zase. 

Komisija pripravi končne predloge za podelitev 
priznanj z obrazložitvijo na podlagi oblikovanih kriterijev 
in jih predloži v odločanje občinskemu svetu. 
Javni razpis mora vsebovati: 

 poziv za predložitev predlogov predlagateljev, 

  pogoje za podeljevanje priznanj, 

  rok za predložitev predlogov in naslov, na 
katerega predlagatelj posreduje predlog, 

 kriteriji po 1. odstavku 10. člena tega pravilnika 
(brez točkovnega sistema). 

Komisija obravnava le tiste predloge, ki so bili prejeti v 
razpisanem roku. Če ima predlog formalne 
pomanjkljivosti, ki so bistvenega pomena za odločanje, 
opozori predlagatelja, da le-te v roku osmih (8) dni 
odpravi. 
 

9. člen 

Komisija, pooblaščeni delavec občinske uprave in vsi 
ostali, ki sodelujejo pri obravnavi predlogov za podelitev 
občinskih priznanj, ne smejo dajati informacij o vloženih 
predlogih in predlaganih kandidatih za podelitev 
priznanj, do potrditve predloga sklepa komisije na seji 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju. 
 

10. člen 

Komisija na svojih sejah obravnava podane predloge 
za podelitev priznanj in ugotavlja ali so dosežki 
predlaganega kandidata izredni in pomenijo prispevek k 
razvoju oziroma promociji občine v taki meri, kot 
predvideva Odlok o prazniku in priznanjih občine 
Lovrenc na Pohorju. Komisija predloge točkuje po 
naslednjih kriterijih: 
 

Vrsta priznanja točke Opomba  

Zlati grb 50 - 60  

Srebrni grb 35 - 45  

Bronasti grb 20 - 30  

 
a) pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine 

 nima pomena      0 točk 

 povprečen      5 točk 

 nadpovprečen    10 točk 

 izjemen     15 točk 
b) prispevek k promociji občine 

 nima prispevka      0 točk 

 v regiji       5 točk 

 v državi     10 točk 

 v tujini     15 točk 
c) prispevek ima pomen 

 nima pomena      0 točk 

 za ožji del občine      5 točk 

 za lokalno skupnost   10 točk 

 za državo     15 točk 
d) objava prispevka v medijih    

 ni objave v medijih     0 točk 

 v lokalnih sredstvih obveščanja    5 točk 

 v nacionalnih sredstvih obveščanja 10 točk 

 v strokovni literaturi   15 točk 
Postopek razpisa in dokončno oblikovani predlogi 

komisije morajo biti zaključeni najkasneje deset (10) dni 
pred sejo občinskega sveta, na kateri se obravnava 
podelitev priznanj. Predvideni datum seje občinskega 
sveta mora predsedniku komisije posredovati strokovni 
sodelavec občinske uprave, ki sodeluje pri 
administrativnih delih komisije. 
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11. člen 

Pred odločanjem o predlogih za priznanja lahko komisija 
pridobi mnenja o predlogih od neodvisnih strokovnjakov 
na posameznih področjih, kateri so lahko vabljeni na 
sejo komisije ali podajo na poziv komisije pisno mnenje. 
 

12. člen 

Komisija,  na podlagi kriterijev točkovanja, predlaga 
kandidata/kandidatko, ki je dobil/a najvišje število točk. 
Komisija sprejme sklep o predlogu za podelitev 
občinskega priznanja. Predlog mora vsebovati podatke 
o kandidatu in širšo utemeljitev. 
 

13. člen 

V primeru, da so posameznik, podjetje, zavod, 
skupnost, organ, društvo ali druge organizacije 
predhodno že prejeli katero izmed priznanj, pri 
obravnavi predlogov komisija obravnava le zasluge, 
dosežene po podelitvi predhodnega priznanja. 

 
IV. Podelitev priznanj Občine Lovrenc na 

Pohorju 
 

14. člen 

Priznanja občine Lovrenc na Pohorju podeljuje župan 
občine. Priznanja se podelijo na svečan način na 
slavnostni seji Občinskega sveta občine Lovrenc na 
Pohorju. 
 
V. Način vodenja evidnce podeljenih priznanj 

Občine Lovrenc na Pohorju 
 

15. člen 

O podeljenih priznanjih in nagradah Občine Lovrenc na 
Pohorju vodi občinska uprava evidenco v posebnih 
vpisnikih. V evidenco se vpišejo podatki o: 

 letu podelitve, 

 dobitnikih občinskih priznanj (ime, priimek oziroma 
firma, naslov), 

 predlagatelju, 

 sklepu občinskega sveta. 
 
VI. Končne določbe 

 
16. člen 

Z dnem pričetka veljavnosti tega pravilnika preneha 
veljati Pravilnik o delu komisije za podelitev priznanj 
Občine Lovrenc na Pohorju, z dne 15.03.2010. 
 

17. člen 

Ta pravilnik prične veljati z dnem podpisa župana. 
Pravilnik se objavi v katalogu informacij javnega značaja 
Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
Številka: 0075-0013/2014 
Datum: 16.04.2014 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
 

 
 

OBČINA MAJŠPERK 

 
324. Zaključni račun proračuna Občine Majšperk 
 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99 in spremembe) in 16. člena Statuta 
Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
25/12) je Občinski svet Občine Majšperk na svoji 31. 
redni seji, dne 15. 4. 2014 sprejel 

ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA OBČINE MAJŠPERK ZA LETO 2013 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Majšperk 
za leto 2013. 
 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 
2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Majšperk za leto 2013. 
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan  prikaz podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v 
tem letu.  
 

3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 
2013 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  410-2/2014-9 
V  Majšperku,  dne 15. 4. 2014 
 
 Občina Majšperk 
 dr. Darinka Fakin, županja 
 

 
 
325. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa 

varnosti Občine Majšperk v letu 2013 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 25/12) in tretjega odstavka 6. 
člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 
139/06) je Občinski svet Občine Majšperk na 31. redni 
seji dne 15. 4. 2014 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O OCENI IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA 

VARNOSTI OBČINE MAJŠPERK V LETU 2013 
 

1. 

Občinski svet Občine Majšperk ocenjuje, da so bili 
doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti 
Občine Majšperk za leto 2013. 
 

2. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka:  224-1/2014-2 
Majšperk, dne:  15. 4. 2014 
 
 Občina Majšperk 
 dr. Darinka Fakin, županja 
 

 
 

OBČINA MAKOLE 
 

326. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Makole 
 

Na podlagi 38. člena Statuta občine Makole (Uradno 
glasilo Slovenskih občin, št. 2/2007) je Nadzorni odbor 
občine MAKOLE, na 5. redni seji dne 04.03.2009 sprejel 
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POSLOVNIK 
NADZORNEGA ODBORA OBČINE MAKOLE 

 
I.  Splošne določbe 
 

1. člen 

Ta poslovnik določa pripravo in vodenje sej Nadzornega 
odbora občine Makole (v nadaljnjem besedilu: NO), 
odločanje na sejah, pristojnosti in naloge NO in njegovih 
članov, organizacijo dela NO, postopek pri izvajanju 
nalog nadzora, angažiranje zunanjega strokovnega 
delavca, financiranje NO, postopek za spremembe 
poslovnika ter prehodne in končne določbe. 
 

2. člen 

NO pri svojem delu uporablja žig Občine Makole. 
Pravico uporabe žiga ima predsednik, pooblaščen član 
NO in delavec občinske uprave, s soglasjem župana. 
Žig  se hrani na sedežu občine. Sedež NO je: Makole 
42,3221 Makole. 
 

3. člen 

NO je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo opravlja 
nepristransko, vestno, strokovno in v skladu z 
določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta Občine 
Makole in tega poslovnika. 
 

4. člen 

Nadzorni odbor predstavlja in zastopa predsednik 
nadzornega odbora. 
 

5. člen 

Delo NO je javno. Pri opravljanju svojega dela so člani 
NO dolžni varovati državne, uradne in poslovne 
skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z 
zakonom, drugim predpisom ali akti občinskega sveta in 
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter 
spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno 
integriteto fizičnih in pravnih oseb. 
 

6. člen 

NO odloča na sejah. Udeležba na sejah je dolžnost 
članov. Seja je sklepčna, kadar je prisotnih večina 
članov. V primeru, da so zadržani, morajo to sporočiti 
predsedniku ali občinski upravi, najmanj en dan pred 
sklicano sejo. 
 

7. člen 

Organi občine in vsi porabniki proračunskih sredstev so 
dolžni NO predložiti zahtevane podatke, ki so potrebni 
za opravljanje nadzora. Na vabilo predsednika so se 
porabniki proračunskih sredstev in strokovni delavci 
občinske uprave tudi dolžni udeležiti seje in poročati o 
delu in nalogah, ki so predmet nadzora. 
 

8. člen 

Funkcija člana NO je nepoklicna. Člani NO imajo za 
svoje delo pravico do nadomestila in do povrnitve 
stroškov. Sredstva za delo NO se zagotavljajo v skladu 
z 52. členom Statuta  Občine Makole. 
 
II.  Pristojnosti in naloge 
 

9. člen 

NO je organ Občine Makole, ki ima v okviru svojih 
pristojnosti pravico in dolžnost nadzora, razpolaganja s 
premoženjem Občine Makole, namembnost in 
smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno 
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, kot to 
določa statut Občine Makole. V ta namen opravlja 
naslednje naloge:  

 nadzira razpolaganje s premoženjem Občine 
Makole,  

 nadzira namembnost in smotrnost porabe 
proračunskih sredstev, 

 nadzira finančno poslovanje uporabnikov 
proračunskih sredstev,  

 preverja skladnost uporabe proračunskih sredstev 
s pravnimi predpisi in pravilniki, odloki in drugimi 
akti občine, 

 opravlja računovodski nadzor,  

 preverja skladnost zaključnega računa s 
proračunom, odločitvami občinskega sveta ter 
finančnih načrtov javnih zavodov, organizacij in 
društev, katerih dejavnost se sofinancira iz 
občinskega proračuna, 

 pregleduje in proučuje finančno dokumentacijo,  

 preverja pravilnost in pravočasnost izvajanja nalog 
pri razpolaganju s premoženjem ter namembnost 
in smotrnost porabe proračunskih sredstev,  

 vabi k sodelovanju zunanje sodelavce,  

 sprejema mnenja, poročila, priporočila in predloge 
ukrepov ter pripombe strank v postopkih nadzora 
in jih prouči, 

 izdela zapisnik o nadzoru in poročilo, 

 obvešča pristojne organe občine in kršitelje o 
svojih ugotovitvah ter predlaga v prejem potrebne 
ukrepe, obvešča javnost o ugotovitvah,  

 če NO ugotovi hujšo kršitev predpisov ali 
nepravilnosti pri poslovanju, mora o teh kršitvah 
obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče,  

 v primeru, da NO ugotovi, da obstaja utemeljen 
sum, da je nadzorovana oseba storila prekršek ali 
kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona. 

 
10. člen 

NO sprejme letni program nadzora in letni predlog 
finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru 
koledarskega leta predloži županu. Program nadzora 
obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa 
proračuna, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih 
skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z 
občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem. V 
program lahko NO vključi tudi druge nadzore. S 
programom seznani občinski svet in župana.  

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni 
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom 
predlaga občinski svet ali župan. 
 
III.  Organizacija in predstavljanje nadzornega 

odbora 
 

11. člen 

V organizacijskem smislu poteka delo NO na sejah 
NO in pri uporabnikih proračunskih sredstev oziroma pri 
občinski upravi Občine Makole. Na sejah člani NO 
planirajo in koordinirajo svoje delo, določajo prioriteto 
nalog nadzora in njihove nosilce. Nosilec naloge je 
odgovoren za racionalno organizacijo izvedbe naloge 
nadzora in mora upoštevati postavljene roke za izvedbo 
naloge kot celote in njenih posameznih faz. 

 Nosilec naloge tudi odgovarja za pravočasno pripravo 
ustnih oziroma pisnih poročil. 
 

12. člen 

Delo NO predstavlja, vodi in organizira predsednik NO, 
v njegovi odsotnosti pa od predsednika pooblaščeni 
član. Prvo sejo skliče župan. Na konstitutivni seji člani 
NO izvolijo izmed sebe predsednika, če zanj glasuje 
večina članov. 
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13. člen 

Predsednik NO:  

 predstavlja NO, sklicuje in vodi njihove seje,  

 skrbi za udeležbo na sejah odbora, daje 
pooblastila za njegovo nadomeščanje v času 
odsotnosti, 

 predlaga dodelitev nalog nadzora članom NO, 

 pripravlja in predlaga dnevni red za seje NO,  

 izvaja naloge nadzora in druge naloge v skladu s 
sklepi NO,  

 spremlja in skrbi za izvajanje sklepov NO,  

 izdaja in podpisuje pisne sklepe in zapisnike NO,  

 pripravi predlog potrebnih sredstev za delo NO,  

 sodeluje z županom, občinskim svetom in 
občinsko upravo,  

 predstavlja in daje pojasnila, mnenja, priporočila in 
predloge pred organi občine in pri nadzorovanih 
osebah. Na sejah občinskih organov zastopa 
stališča NO in po potrebi sodeluje v razpravah iz 
pristojnosti nadzornega odbora. O tem je dolžan 
poročati na naslednji seji NO. 

 
14. člen 

Član NO:  

 se udeležuje sej NO,  

 se udeležuje sej občinskega sveta in njegovih 
delovnih teles v skladu s pooblastilom predsednika 
NO,  

 izvaja naloge nadzora in druge naloge v skladu s 
sklepi NO. 

 
15. člen 

Občina Makole je dolžna zagotoviti NO administrativno 
in strokovno pomoč ter potrebna finančna sredstva za 
delovanje NO. Občinska uprava opravlja naslednje 
naloge za potrebe NO:  

 skrbi za pripravo gradiva za seje NO,  

 pripravlja vabila in opravlja tehnično organizacijska 
dela za sklic in potek seje,  

 sestavlja zapisnik NO in izdeluje pisne odpravke 
sklepov, poročil in drugo, 

 vodi evidenco aktivnosti članov,  

 arhivira dokumentacijo NO,  

 skrbi za tekoče obveščanje NO o premoženjsko 
pravnem in finančnem poslovanju občine, aktih 
občinskega sveta in župana,  

 opravlja druge naloge, za katere jo zadolži NO ali 
predsednik NO. 

 
IV.  Način dela 
 

16. člen 

Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah. Seje NO 
so lahko redne ali izredne. Redne seje NO se sklicujejo 
najmanj dvakrat letno. Izredno sejo se skliče za 
obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah na pobudo 
predsednika ali člana, ki poda ustrezno pisno 
obrazložitev. Izredna seja se lahko skliče tudi v krajšem 
roku, kot je to določeno za redno sejo, če to terjajo 
okoliščine.  

O poteku seje se vodi zapisnik. Seje NO so javne. V 
primeru obravnavanja zaupnega gradiva se seje NO pri 
določeni točki lahko za javnost zaprte. O zaprtju seje za 
javnost  odloča NO na predlog člana NO, župana ali 
nadzorovane osebe z večino glasov. 
 

17. člen 

Seje NO sklicuje in vodi predsednik NO. V njegovi 
odsotnosti vodi seje član NO, ki ga za to pooblasti 
predsednik. Predsednik mora sklicati sejo na zahtevo 

župana ali občinskega sveta. Če predsednik ne skliče 
seje v 15 dneh po podani zahtevi, jo lahko skliče župan. 
 

18. člen 

NO sprejema odločitve z večino glasov članov NO. 
Glasuje se javno, razen če se NO z večino navzočih 
članov odloči za tajno glasovanje. Tajno se glasuje z 
glasovnicami. Če član NO poteku glasovanja ugovarja, 
se glasovanje brez razprave izvede ponovno, največ 
enkrat. 
 

19. člen 

Predsednik lahko povabi na sejo NO izvedence in 
predstavnike javnih zavodov, organizacij in društev, 
katerih dejavnost se sofinancira iz občinskega 
proračuna in so predmet nadzora. 
 

20. člen 

Pisno gradivo in vabilo na redno sejo NO se dostavi 
članom NO in vabljenim najkasneje 5 dni pred 
predvideno sejo. 
 

21. člen 

Pri sestavi dnevnega reda je potrebno upoštevati, da so 
na dnevni red praviloma uvrščene naslednje točke: 

 ugotavljanje sklepčnosti NO,  

 sprejem dnevnega reda,  

 potrditev zapisnika prejšnje seje, 

 pregled realizacije sklepov s predhodnih sej, 

 pobude članov NO. Na dnevni red se po potrebi 
uvrsti tudi poročanje nosilcev nalog nadzora o 
bistvenih ugotovitvah. Praviloma je potrebno za 
vsako točko dnevnega reda pripraviti celovito 
pisno gradivo. Glavne točke dnevnega reda redne 
seje lahko za naslednjo sejo predlaga predsednik 
ali član NO. 

 
22. člen 

Po sprejemu dnevnega reda poteka seja po 
posameznih točkah dnevnega reda. Obrazložitev 
posamezne točke poda poročevalec. Razpravljavec 
razpravlja le o predmetu obravnavane točke dnevnega 
reda. Če se od predmeta oddalji, ga predsedujoči 
opomni in mu odvzame besedo, če ne upošteva 
njegovega opomina. Predsednik NO lahko prekine sejo 
kadar meni, da je to potrebno. Prekinjena seja se 
nadaljuje na dan, ki ga določi NO. Sejo zaključi po 
obravnavi vseh točk dnevnega reda. 
 

23. člen 

Zapisnik seje NO se piše po točkah dnevnega reda. Po 
vsaki točki dnevnega reda NO po potrebi oblikuje 
ustrezen predlog sklepa. Zapišejo se sklepi, ki jih 
oblikuje predsedujoči. Po glasovanju se navedejo 
rezultati glasovanja. Imen glasovalcev zapisnik ne 
navaja, razen če kateri član tega izrecno ne zahteva. V 
zapisniku se navedejo tudi imena poročevalcev in kratki 
povzetki razprav. Zapisnik podpišeta predsednik in 
direktor občinske uprave. 
 

24. člen 

Izvirniki zapisnikov in vsa dokumentarna gradiva NO se 
po končanem mandatu arhivirajo v skladu z zakonom o 
arhivskem gradivu in arhivih oziroma pravilnikom o 
arhiviranju javnega arhivskega gradiva v lokalnih 
skupnostih. Zapisniki in vsa druga dokumentarna 
gradiva NO se knjižijo v skladu z načrtom klasifikacijskih 
znakov, ki jih določa navodilo dokumentarnega in 
arhivskega gradiva samoupravnih lokalnih skupnosti. 
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25. člen 

Predsednik NO lahko v primeru, ko to zahteva nujnost, 
opravi korespondenčno sejo. Korespondenčna seja 
lahko poteka po telefonu ali pisno po telefaksu tako, da 
vsak član glasuje ustno ali pisno o predlaganem sklepu. 
O korespondenčni seji se zapiše zapisnik, ki ga člani 
potrdijo na redni seji. Sklepi, sprejeti na korespondenčni 
seji, so veljavni, če je zanje glasovala večina članov NO. 
 

26. člen 

NO opravlja nadzor nad poslovanjem pravnih in drugih 
oseb na podlagi letnega programa, ki ga sestavljajo 
redni in občasni nadzori v skladu z 10. členom tega 
poslovnika. 
 

27. člen 

Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti NO lahko 
NO pooblasti posameznega člana ali v ta namen 
oblikovano delovno skupino. 
 

28. člen 

Na predlog nosilca naloge lahko v primeru specifičnih 
in strokovno zahtevnejših nalog nadzora NO predlaga 
občinskemu svetu imenovanje izvedenca za svetovanje 
oziroma izvedbo posameznih strokovnih nalog nadzora. 
Pogodbo o delu z izvedencem sklene župan občine.  

Nadzorovana oseba lahko vloži ugovor zoper izbiro 
izvedenca v osmih dneh po sprejemu sklepa iz prvega 
odstavka tega člena. O ugovoru odloča NO na prvi seji 
po vložitvi ugovora. 
 

29. člen 

Predsednik NO odloča o izločitvi člana NO iz 
posamezne zadeve v primeru, če je član v sorodstvenih 
zvezah in če je član organa upravljanja v javnem 
zavodu, skladu, društvu in drugih organizacijah, v kateri 
se opravlja nadzor ali opravlja pogodbena dela za 
uporabnika proračunskih sredstev ter v primeru dvoma 
o njegovi nepristranskosti. Izločitev člana NO v 
posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana 
oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri NO. V 
zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira 
svojo zahtevo za izločitev.  O izločitvi predsednika NO 
odloča NO. 
 

30. člen 

V skladu z letnim programom nadzora predsednik NO 
izda sklep o izvedbi nadzora. Sklep o izvedbi nadzora 
mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in 
kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe.  Oseba, 
na katero se nanaša sklep o izvedbi nadzora, lahko 
vloži ugovor v osmih dneh po vročitvi sklepa. Ugovor ne 
zadrži izvedbe nadzora. O ugovoru odloči NO v roku 
tridesetih dni po prejemu ugovora. 
 

31. člen 

Izvajanje nalog nadzora je treba opraviti v skladu z 
navodili tako, da se ugotovijo vsa dejstva in zberejo vsi 
dokazi, ki so pomembni za odločanje v postopku 
nadzora in tako, da sta delovni proces in poslovanje 
nadzorovane osebe čim manj motena. O opravljeni 
izvedbi nadzora se vodi zapisnik v skladu z zakonom o 
splošnem upravnem postopku. 
 

32. člen 

Po opravljenem nadzoru pripravi član NO ali imenovana 
delovna skupina predlog poročila, v katerem je 
navedena nadzorovana oseba oziroma odgovorna 
oseba, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja 
ter priporočila in predlogi ukrepov.  Predlog poročila 
sprejme NO in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima 
pravico v roku 15 dni od prejema predloga poročila 

vložiti pri NO ugovor. NO mora o ugovoru odločiti v 15 
dneh.  Če nadzorovana oseba ne vloži ugovora ali ga 
ne vloži v navedenem roku, lahko NO sprejme sklep, da 
je predlog poročila dokončen. 
 

33. člen 

V primeru, da nadzorovana oseba pravočasno vloži 
pripombe oziroma ugovor na predlog poročila, NO 
obravnava pripombe, ugotavlja pravilnosti oziroma 
nepravilnosti pri ugotavljanju stanja in ali je bilo 
materialno pravo pravilno uporabljeno ter presoja 
upravičenost pripomb.  Če NO presodi, da je v predlogu 
poročila mnenje o poslovanju nadzorovane osebe 
ustrezno, potrdi mnenje iz predloga poročila in izda 
dokončno poročilo. 

Če NO presodi, da je mnenje v predlogu poročila o 
poslovanju nadzorovane osebe neustrezno, oblikuje 
novo mnenje in izda dokončno poročilo.  Če pa NO 
ugotovi, da ne more oblikovati novega mnenja, lahko 
sprejme sklep o ponovnem izvajanju nadzora. 
 

34. člen 

NO pošlje dokončno poročilo nadzorovani osebi, 
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi 
pristojnemu ministrstvu in računskemu sodišču ali 
pristojnemu organu pregona.  

NO obvešča sredstva javnega obveščanja o svojih 
zaključkih šele po končani obravnavi posameznega 
vprašanja, ko je njegovo poročilo dokončno. Zaradi 
obveščanja javnosti lahko predsednik NO sklicuje tudi 
tiskovne konference. Ob obveščanju javnosti mora 
spoštovati pravice strank. 
 
V.  Končne določbe 
 

35. člen 

Poslovnik NO sprejme nadzorni odbor z večino glasov 
vseh članov nadzornega odbora in ga posreduje 
občinskemu svetu, županu in občinski upravi  v 
seznanitev. 
 

36. člen 

NO sprejme spremembe in dopolnitve poslovnika na 
enak način kot sam poslovnik.  

Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma 
dopolnitev poslovnika lahko da vsak član NO. 
 

37. člen 

Ta poslovnik NO začne veljati z dnem sprejema na seji 
NO. 
 
Makole, dne  04. marca 2009 
 
 Občina Makole 

Nadzorni odbor 
 Klavdija Kodrič, predsednica 
 

 
 
327. Sprememba Poslovnika Nadzornega odbora 

Občine Makole 

 
Na podlagi 38. člena Statuta občine Makole (Uradno 
glasilo Slovenskih občin, št. 2/2007) je Nadzorni odbor 
občine Makole, na 15. redni seji dne 09.04.2014 sprejel 
 

SPREMEMBO POSLOVNIKA 
NADZORNEGA ODBORA OBČINE MAKOLE 
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1. člen 

Spremeni se Poslovnik Nadzornega odbora Občine 
Makole, sprejetega dne 04.03.2009 (v nadaljevanju 
Poslovnik) 
 

2. člen 

V 10. členu Poslovnika se zadnji stavek spremeni tako, 
da se glasi: 
»Občinski svet ali župan lahko podata pobudo, da 
nadzorni svet obravnava posamezne zadeve, ki jih ni v 
letnem programu nadzora.« 

 
3. člen 

V 23. členu Poslovnika se zadnji stavek spremeni tako, 
da se glasi: 
»Zapisnik podpiše predsednik NO.« 
 

4. člen 

V 25. členu Poslovnika se na koncu dodata stavka, ki se 
glasita: 
»Korespondenčna seja se lahko izvede le za nujne in 
vsebinsko nezahtevne zadeve. Vsebinsko zahtevnih 
zadev nadzorni odbor ne sme obravnavati na 
korespondenčni seji.« 
 

5. člen 

32. člen Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: 
»Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega 

odbora, ki je določen v nadzornem programu (v 
nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek 
poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku 
nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora 
vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru. 

Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku 3 
(treh) dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če 
pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega 
odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s 
pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in 
skliče sejo najpozneje v roku 8 (osmih) dni od 
posredovanega osnutka poročila o nadzoru. 

Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. 
Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu 
izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po 
podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek 
poročila o nadzoru. 

Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan 
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo 
spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati 
nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti. 

Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik 
nadzornega odbora. « 
 

6. člen 

33. člen Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: 
»Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek 

poročila o nadzoru najpozneje v roku 8 (osmih) dni po 
sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku 15 
(petnajst) dni, od prejema osnutka  poročila o nadzoru 
odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). 
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila 
nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev 
iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve 
predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi 
dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.   

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka sprejme 
nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje 
nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po 
potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu 
ministrstvu. « 

 
7. člen 

34. člen Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: 

»Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne 
sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih 
sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ki ga 
izda pristojni minister  

V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno 
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na 
katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma 
predlogi. 

Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so 
bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje 
nadzorovane osebe smotrno glede na ugotovitve in 
ocene v nadzoru.. 

V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane 
osebe pravilno in/ali smotrno. 

Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana 
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in 
drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi 
splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala 
upoštevati pri svojem poslovanju. 

Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali 
neučinkovito in /ali neuspešno. 

Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi 
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri 
manjših stroških. 

Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih 
stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje 
učinke. 

Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji 
poslovanja nadzorovane osebe. 

Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje 
pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za 
gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo 
sredstev javnih financ). S priporočili oziroma predlogi 
nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nadzorovana 
oseba izboljša poslovanje, tako da nakaže le poti za 
izboljšanje.« 
 

8. člen 
Ta sprememba poslovnika nadzornega odbora začne 
veljati z dnem sprejema na seji nadzornega odbora. 
 
Makole, dne  09. aprila 2014                         
 
 Občina Makole 

Nadzorni odbor 
 Klavdija Kodrič, predsednica 
 

 
 

OBČINA MARKOVCI 

 
328. Sklep o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del enote urejanja 
prostora P13-O1 Novi Jork, spremembe 2014 
(Reseda) 

 
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 
108/09 ZPNačrt-1A, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 
57/12 ZPNačrt-1B, 57/12 ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: 
ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09), je župan 
Občine Markovci sprejel  
 

SKLEP  
O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN 

DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL ENOTE 
UREJANJA PROSTORA P13-O1 NOVI JORK, 

SPREMEMBE 2014 (RESEDA)  
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1. 
(splošno)  

S tem sklepom se začne priprava sprememb in 
dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za del enote urejanja prostora P13-O1 Novi Jork, 
spremembe 2014 (Reseda) (v nadaljevanju: 
spremembe OPPN).  

Tretji odstavek 97. člena ZPNačrt določa, da občinski 
lokacijski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-p, 58/03-ZZK-
19 ostanejo v veljavi do izvedbe posegov v prostor, ki so 
z njimi načrtovani, spreminjajo in dopolnjujejo pa se po 
postopku, kot je predpisan za sprejem občinskega 
podrobnega prostorskega načrta.  
 

2. 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb 

OPPN)  
Ocena stanja:  

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana za območje Občine Markovci za obrtno cono Novi 
Jork (Uradni list RS, št. 42/03, 88/04) v 3. členu, točka 
5.1.13., v tabeli ureditvenih območij, navaja:  

 oznaka ureditvenega 
območja  

O1  

 naziv območja  Novi Jork  

 površina v ha  13,37 ha (celotno 
območje)  

 namembnost  obrtna cona, proizvodne 
dejavnosti  

 prostorski izvedbeni akt  ZN (sedaj je to OLN 
oziroma OPPN)  

 
Občinski podrobni prostorski načrt (prej: zazidalni načrt 
oziroma občinski lokacijski načrt) za območje urejanja 
P13-O1 ter njegove spremembe in dopolnitve sta 
izdelali družba Umarh, d.o.o., Ptuj (od 0 do vključno 8) 
ter družba TMD Invest, d.o.o., Ptuj (9):   
 

 osnovni ZN (0)  oktobra 2000, pod 
izdelavno številko 
6/2000,  

 spremembe in dopolnitve (1)  oktobra 2001, pod 
izdelavno številko 
26/01,  

 spremembe in dopolnitev (2)  decembra 2002, pod 
izdelavno številko 
36/02,  

 spremembe in dopolnitve (3)  januarja 2006, pod 
izdelavno številko 
06/III-06,  

 spremembe in dopolnitve (4)  januarja 2007, pod 
izdelavno številko 
22-IV/06,   

 spremembe in dopolnitve (5)  april 2008, pod 
izdelavno številko 
22-V/2008,  

 spremembe in dopolnitve (6)  februar 2009, pod 
izdelavno številko 
13/08,  

 spremembe in dopolnitve (7)  januar 2011, pod 
izdelavno številko 
09/10,  

 spremembe in dopolnitve (8)  junij 2012, pod 
izdelavno številko 
13/11.  

 spremembe in dopolnitve (9)  januar 2014, pod 
izdelavno številko 
19066/12-OPPN/GK  

 
Sprejeti so odloki:  

 Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi 
Jork, Markovci (Uradni list RS, 110/00-4576, z 
datumom 30 NOV 2000), (0);  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, 
Markovci (Uradni list RS, št. 6/02-304, z datumom 
25 JAN 2002), (1);  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
lokacijskem načrtu za obrtno cono Novi Jork, 
Markovci (Uradni list RS, 63/03-3112, z datumom 
30 JUN 2003), (2);  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega 
lokacijskega načrta za del območja P13-O1 Novi 
Jork, območje GP Project-ing (Uradni list RS, št 
67/06-2929, z datumom 29 JUN 2006), (3);  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega 
lokacijskega načrta za del območja P13-O1 Novi 
Jork, območje Reseda (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 11/07-109, z datumom 24 APR 2007), 
(4);  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del območja 
P13-O1 Novi Jork, območje Ključavničarstvo 
Konrad Zemljarič s.p. (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 28/08-283, z datumom 21 NOV 2009), 
(5);  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 
načrta za del območja P13-O1 Novi Jork, območje 
Vitiva (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/09-
32, z datumom 27 FEB 2009), (6);  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega 
podrobnega prostorskega  načrta za del območja 
P13-O1 Novi Jork (območje Vitiva, MCK in 
Reseda) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/11-
8, z datumom 17 JAN 2011), (7);  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega 
podrobnega prostorskega  načrta za del območja 
P13-O1 Novi Jork, spremembe 2011 (območje 
Vitiva) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/12-
310, z datumom 29 JUN 2011), (8);  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega 
podrobnega prostorskega  načrta za enoto 
urejanja prostora P13-O1 Novi Jork, sprememba 
IX, 2013 (Teleing) (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 1/14-3, z datumom 03 JAN 2014), (9).  

Območje obravnavanih sprememb OPPN sovpada z 
delom območja enote urejanja prostora iz občinskega 
prostorskega akta. OPPN se lahko izdela za manjše 
območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, če 
je to določeno v občinskem prostorskem načrtu.  
 
Razlogi za pripravo sprememb OPPN:  

Družba Reseda, d.o.o., je podala pobudo za pričetek 
postopka izdelave sprememb in dopolnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta v delu območja P13-
O1, na zemljišču s parcelno številko 258/20, k.o. Nova 
vas pri Markovcih. Občina Markovci je pobudo 
investitorja sprejela.  

Investitor Reseda, d.o.o., namerava ob obstoječem 
objektu prizidati pritlično stavbo, tlorisne velikosti cca 14 
m x 25 m in višine cca 6,7 m, ki bo pretežno namenjena 
skladiščenju, ter nadzidati obstoječ pisarniški del 
objekta do etažnosti P+3N (in največ do višine 12 m, ki 
je sicer dovoljena z OPPN). Dejavnost na območju 
investitorja se ne bo spreminjala.  

 
3. 

(območje sprememb OPPN)  

Območje sprememb OPPN obsega površino, ki jo 
tvori zemljišče s parcelno številko 258/20, k.o. Nova vas 
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pri Markovcih, s površino 1.965 m2, je v lasti 
investitorja. Območje sprememb  

OPPN se v času izdelave lahko spremeni.  
Spremembe OPPN sicer lahko urejajo tudi izgradnjo 

potrebne javne gospodarske infrastrukture izven 
območja obdelave. Območje prestavitev, novogradenj 
oziroma rekonstrukcij javne gospodarske infrastrukture 
sme obsegati vse tiste površine oziroma zemljišča izven 
območja sprememb OPPN, ki so minimalno zahtevana 
za potrebne navezave.  
 

4. 
(način pridobitve strokovnih rešitev)  

Načrtovalec pridobi geodetski načrt območja urejanja, 
ki je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu 
(Uradni list RS, št. 40/04 in 33/07-ZPNačrt).  

Pri pripravi sprememb OPPN se upoštevajo prikaz 
stanja prostora, izražene investicijske namere ter tudi 
morebitne smernice in priporočila nosilcev urejanja 
prostora, pridobljene pri predhodnih izdelavah tega 
OPPN. Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev 
izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, 
ki določajo vsebino, obliko in način priprave podrobnega 
načrta.  

Spremembe OPPN se izdelajo tudi v digitalni obliki, 
tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) 
Občine Markovci.  
 

5.  
(roki za pripravo prostorskega akta) 

Sklep o začetku priprave prostorskega akta:  
 marec 2014.  
 
Objava sklepa v Uradnem glasilu slovenskih občin in v 
svetovnem spletu:  
 marec 2014.  
 
Priprava osnutka prostorskega akta:  
 15 dni po objavi tega sklepa.  
 
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic 
ter obvestila Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ali je 
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje:  
 15 dni od prejema poziva. (nosilci) oziroma  
 30 dni od prejema poziva (MKO).  
 
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in 
dopolnjenega osnutka prostorskega akta:  
 15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora.  
(Če je za podrobni načrt potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se za 
dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, 
skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu, 
pristojnemu za varstvo okolja).  
 
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka prostorskega akta, objavljeno na 
krajevno običajen način in v svetovnem spletu:  
 najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.  
(Če je za podrobni načrt potrebno izvesti CPVO, se 
javnost seznani sočasno in na enak način tudi z 
okoljskim poročilom). 
 
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka:  
 15 dni.  
(V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o 
dopolnjenem osnutku. Občani, organi in organizacije ter 
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne 
pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. 
Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne 
razgrnitve.)  

 
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, 
podanih v času javne razgrnitve:  
 7 dni po zaključku javne razgrnitve.  
 
Prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka 
prostorskega akta na občinskem svetu ter obravnava in 
sprejem stališča do pripomb in predlogov: 
 do 30 dni po zaključku javne razgrnitve.  
 
Objava stališča, zavzetega do pripomb in predlogov, na 
krajevno običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna 
seznanitev lastnikov zemljišč glede pripomb in 
predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve:  
 7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.  
 
Priprava predloga prostorskega akta (dopolnitev s 
stališči občinskega sveta):  
 7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.  
 
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na 
predlog prostorskega akta:  
 15 dni od prejema poziva (nosilci) oziroma  
 30 dni od prejema poziva (MKO).  
(Če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, 
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o 
sprejemljivosti izvedbe podrobnega načrta na okolje.)  
 
Priprava usklajenega predloga prostorskega akta:  
 7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora.  
 
Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga 
prostorskega akta na občinskem svetu:  
  do 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu.  
 
Objava odloka v Uradnem glasilu slovenskih občin:  
 v številki, ki izide po preteku petnajstdnevnega roka, 
ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi.   
 
Priprava končnega elaborata:  
 15 dni po objavi odloka.  
 
Roki se lahko tudi spremenijo.  
 
Izdelovalec prostorskega akta mora predati Skupni 
občinski upravi tri kompletirane izvode sprejetega 
prostorskega akta (število izvodov za investitorje določa 
pogodba). Po en izvod bo predan krajevno pristojni 
upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, en 
izvod pa bo hranjen na Skupni občinski upravi, kjer bo 
akt na vpogled dostopen javnosti. Obenem je potrebno 
celoten prostorski akt s prilogami predati pripravljavcu v 
digitalni obliki na zgoščenkah v dogovorjenem formatu.   
 

6.  
(nosilci urejanja prostora)  

Pristojni nosilci urejanja prostora, za izdajo smernic 
oziroma projektnih pogojev in mnenj, pri pripravi 
podrobnega načrta, so:  

1.  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek 
porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 
Maribor (za področje voda);  

2.  Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za 
področje varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom);  

3.  Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 
Maribor (za področje oskrbe z električno energijo);   

4.  Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, 
2250 Ptuj (za področji oskrbe z vodo in odvajanje 
odplak);  
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5.  Občina Markovci, Markovci 43, Markovci (za 
področje prometa, za občinske ceste);  

6.  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za 
okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana (udeleženec na podlagi 4. odstavka 58. 
člena ZPNačrt - potrebnost izvedbe postopka 
CPVO).  

V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da je 
potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki 
niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi 
njihove smernice.  
 

7.  
(financiranje)  

Pripravo, izdelavo ter stroške soglasij sprememb OPPN 
financira investitor; v te namene sklene pogodbo z 
izvajalcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje za 
prostorsko načrtovanje. Posamezne obveznosti se 
določijo z medsebojnim dogovorom.  
 

8. 
(objava sklepa) 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletnem naslovu Občine Markovci.  
 
Številka  3505-1/2014 
Datum  04. 4. 2014  
 
 Občina Markovci 
 Milan Gabrovec, župan 
 

 
 

329. Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za 
leto 2013 

 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-
ZSDPO, 109/08, 49/09 in 11/11) in 104. člena Statuta 
Občine Nazarje je občinski svet na 29. redni seji, dne 
10.4.2014 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2013 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Nazarje 
za leto 2013. 
 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2013 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Nazarje za leto 2013. 
Sestavni del zaključnega računa so tudi načrti razvojnih 
programov, v katerih so podani  prikazi podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v 
tem letu.  
 

3. člen 

V splošnem delu je podan prikaz realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja v letu 2013 v naslednji 
višini:

I. Splošni del proračuna 

 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

  Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto ZRPR2013 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.455.051,37 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.152.012,50 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.871.591,92 

 700 Davki na dohodek in dobiček 1.573.000,00 

 703 Davki na premoženje 242.850,01 

 704 Domači davki na blago in storitve 55.741,89 

 706 Drugi davki 0,02 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 280.420,58 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 157.402,91 

 711 Takse in pristojbine 1.036,19 

 712 Denarne kazni 478,40 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 

 714 Drugi nedavčni prihodki 121.503,08 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.295,48 

 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 50.295,48 

 721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 510,00 

73 PREJETE DONACIJE 2.053,00 

 730 Prejete donacije iz domačih virov 2.053,00 

 731 Prejete donacije iz tujine 0,00 
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 250.198,39 

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 250.198,39 

 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna  Evropske unije 0,00 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00 

 787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij 0,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.422.810,12 

40 TEKOČI ODHODKI 1.000.471,11 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 10.958,20 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 21.192,61 

 402 Izdatki za blago in storitve 788.450,98 

 403 Plačila domačih obresti 15.040,81 

 409 Rezerve 34.828,51 

41 TEKOČI TRANSFERI 794.638,21 

 410 Subvencije 18.400,00 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 494.083,11 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 69.389,14 

 413 Drugi tekoči domači transferi 212.765,96 

 414 Tekoči transferi v tujino 0,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 413.509,56 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 413.509,56 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 214.509,56 

 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 49.680,16 

 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 164.510,63 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 32.241,25 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  

   

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

  Skupina/Podskupina kontov/konto/Podkonto ZRPR2013 

IV. 
 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 

 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 

 751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 

 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 5.000,00 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 5.000,00 

 440 Dana posojila 0,00 

 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 5.000,00 

 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 

 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0,00 

VI. 
 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) - 5.000,00 

   

C. RAČUN FINANCIRANJA  

  Skupina/Podskupina kontov/ konto/Podkonto  

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,00 

50  ZADOLŽEVANJE 0,00 

 500 Domače zadolževanje 0,00 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 106.633,58 

55 ODPLAČILA DOLGA 106.633,58 

 550 Odplačila domačega dolga 106.633,58 
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 79.392,33 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) - 106.633,58 

XI.  NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.= -X.) - 32.241,25 

XII. 
 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH dne 31.12.2012 
(del 9009 Splošni sklad za drugo) 68.577,37 

 
4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2013 
se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Št. 032-005/2010-29-4 
Nazarje, 10.4.2014 
 
 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 
330. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 

storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
za zbiranje in odvoz v občini Nazarje za leto 
2014 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/12, 109/12) in 16. člena Statuta Občine Nazarje 
(Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 2/2011-UPB1 
in 11/2012) je Občinski svet Občine Nazarje na  29. 
redni seji dne 10.4.2014 sprejel  
 

SKLEP 
 O POTRDITVI ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN 
STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE 

JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI 
ODPADKI ZA ZBIRANJE IN ODVOZ V OBČINI 

NAZARJE ZA LETO 2014  

 
1. 

Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v občini 
Nazarje za leto 2014, ki ga je pripravil izvajalec javne 
službe ravnanja z odpadki, podjetje PUP-Saubermacher 
d.o.o. 
 

2. 

Cena javne gospodarske službe zbiranja in odvoz ter 
prevoz: 

 Zbiranje komunalnih odpadkov je 0,2103779 
EUR/kg, 

 Zbiranje biorazgradljivih odpadkov je 0,0010 
EUR/kg,   

 Cena javne infrastrukture je  0,0155107 EUR/kg.  
 

3. 

Cene, potrjene s tem sklepom, ki so določene v 
elaboratu o oblikovanju cen storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki za zbiranje in odvoz ter  v občini Nazarje, se 
začnejo uporabljati s 1. 5. 2014. 
 

4. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:032-0005/2010-29-6 
Datum:10.4.2014 
 

 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 
331. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
v letu 2014 

 
Na podlagi  23. člena  Odloka o  nadomestilu  za 
uporabo  stavbnih zemljišč v občini  Nazarje (Uradno 
glasilo  zgornjesavinjskih občin št. 3/99, 1/02 in 10/03) 
je občinski svet  na svoji 29. redni seji, dne 10.4.2014 
sprejel 
 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN LETNEGA 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA V LETU 2014 

 
1. člen 

Vrednost točke  za izračun nadomestila  za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju občine Nazarje v letu 
2014 znaša  0,001513 €/m2. 
 

2. člen 

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi,  uporablja pa se 
od 1. 1. 2014  dalje. 
 
Št. 032-0005/2010-29 

Nazarje, 10. april 2014 
 
 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 

OBČINA PREVALJE 
 

332. Ugotovitveni sklep 
 

Na podlagi 41. člena v povezavi s 30. členom Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 
in 83/12), je Občinska volilna komisija na 1. redni seji, 
dne 10.04.2014 sprejela naslednji  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
 

I. 

Občinska volilna komisija Občine Prevalje ugotavlja, da 
mandat člana Občinskega sveta Občine Prevalje za 
preostanek mandatne dobe preide na naslednjega 
kandidata s kandidatne liste N.Si – Nova Slovenija – 
Krščanska ljudska stranka, to je Vladimir Pori, roj. 
11.01.1953, s stalnim prebivališčem na Prevaljah, Na 
Produ 43.  
 

II. 

Vladimir Pori je dne 11.04.2014 podal izjavo, da 
sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine 
Prevalje. 
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III. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
občinskem uradnem glasilu. 
 
Številka: 049-0001/2014-19 
Prevalje, 10/04-2014 
 
 Občina Prevalje 

Občinska volilna komisija 
 Jana Horvat, predsednica 
 

 
 

OBČINA VOJNIK 
 
333. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 

javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov 
Občine Vojnik 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
12/1991, 45/1994, 8/1996, 36/2000, 127/2006), 40., 41. 
In 140. Člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 
65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) 
ter 16. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS št. 
38/2011) je Občinski svet Občine Vojnik na 3. izredni 
redni seji dne  9.4.2014 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNIH 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV OBČINE 
VOJNIK 

 
1.člen 

V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov Občine Vojnik (Uradni list RS št. 
75/96, 61/98, 98/99, 36/2000, 27/08 in 33/10) se 
besedilo spremeni tako, da se glasi: 
»S tem odlokom Občina Vojnik, s sedežem Keršova 8, 
(v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na 
področju osnovnega šolstva javna vzgojno-
izobraževalna zavoda in sicer: 

 Osnovno šolo Vojnik in 

 Osnovno šolo Antona Bezenška Frankolovo. 
 
 
V 2. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi: 
 
»Zavoda poslujeta pod naslednjim imenom in imata 
naslednja sedeža: 
Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo 
Ime: Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo. 
Skrajšano ime: OŠ Antona Bezenška Frankolovo. 
Sedež: Frankolovo 11, Frankolovo. 
Osnovna šola Vojnik 
Ime: Osnovna šola Vojnik. 
Skrajšano ime: OŠ Vojnik. 
Sedež: Prušnikova 14, Vojnik. 
Osnovna šola Vojnik ima podružnične osnovne šole: 
Podružnična osnovna šola Nova Cerkev 
Ime: Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna šola 
Nova Cerkev 
Skrajšano ime: POŠ Nova Cerkev 
Sedež: Nova Cerkev 41, Nova Cerkev 
Podružnična osnovna šola Socka 
Ime: Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna šola 
Socka 
Skrajšano ime: POŠ Socka 
Sedež: Socka 70, Nova Cerkev. 
Podružnična osnovna šola Šmartno v Rožni dolini 

Ime: Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna šola 
Šmartno v Rožni dolini 
Skrajšano ime: POŠ Šmartno v Rožni dolini 
Sedež: Šmartno v Rožni dolini 3, Šmartno v Rožni dolini 
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem 
organizira delo v podružnični šoli ali ga prekine, če so 
za to podani zakonski predlogi.« 
 

2.člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:032-0006-2014/3 
Vojnik,   9.4.2014 
 
 Občina Vojnik 
 Benedikt Podergajs 
 

 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20081460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20092871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122410
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