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OBČINA BRDA
295.

Odlok o III. rebalansu proračuna Občine
Brda za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list
RS št. 100/05-UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah
(Ur. list 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02-ZJU in 110/02-ZDTB) ter 16. člena Statuta občine Brda (Ur. glasilo slovenskih
občin 4/06) je občinski svet občine Brda na seji dne
2.12.2008 sprejel
ODLOKO
III. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA
LETO 2008

I.

ISSN 1854-2409

Leto

IV

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Brda za leto 2008 določajo
obseg in struktura sredstev za financiranje javne porabe,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolţevanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine ter
način in roki poročanja.
II.

STRUKTURA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 +78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoţenje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja
711 Take in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev EU

v EUR
Rebalans III. 2008
5.052.987
4.254.382
3.503.232
2.872.164
387.722
243.346
751.150
638.429
3.611
1.000
25.000
83.110
156.000
152.000
4.000
34.500
34.500
608.105
200.036
408.069
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 plače in drugi izdati zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdati za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam - niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi – proračunski uporabniki
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŢEVANJE
500 Domače zadolţevanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

1.654.688
1.654.688
411.417
278.642
132.775

Rebalans III. 2008

28.905
28.905
1.500
27.405

-28.905

Rebalans III. 2008
366.738
366.738
366.738
37.520
37.520
37.520
- 487.838

329.218
788.151

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

12. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolţuje le na podlagi v
proračunu izkazane namere, predhodnega mnenja
ministrstva pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih

5.841.138
2.033.854
332.998
52.277
1.617.063
26.516
5.000
1.741.179
34.500
975.260
196.266
535.153

-788.151

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB
Skupina/Podskupina kontov
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 deleţev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANEJ KAPITLASKIH DELEŢEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deleţev in naloţb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoţenja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoţenje s svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSIKIH DELEŽEV (IV.-V.)

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt
neposrednih uporabnikov.
Posebni del proračuna po področjih proračunske porabe
in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Spremeni se 12. člen in se glasi:
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487.838

določa Zakon o financiranju občin in Zakon o javnih
financah. Občina se za realizacijo proračuna leta 2008
lahko dolgoročno zadolţi do višine 366.738 EUR in sicer
za investiranje v gradnjo in investicijsko vzdrţevanje
občinskih cest, podprogram 13029002- Investicijsko
vzdrţevanje in gradnja občinskih cest ter za ravnanje z
odpadno vodo, podprogram 15029002 – ravnanje z
odpadno vodo.
Občina se lahko likvidnostno zadolţi največ do višine 5
% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi
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neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje
proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora
biti poravnan najkasneje do 31.12.2008, o zadolţitvi pa
odloča ţupan. Za sredstva sofinanciranja investicije iz
proračuna Evropske unije se občina lahko zadolţi največ
do višine odobrenih sredstev do prejema le–teh.
Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo
na zahtevo Sluţbe za finance prosta denarna sredstva
najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za
zagotovitev likvidnosti oz. za izvrševanje proračuna.
3. člen
Vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni in v veljavi.
Številka: 4101- 10/2008
Datum: 2.12.2008
Občina Brda
Ţupan Franc Muţič

296.

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih
odpadkov v Občini Brda

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, uradno prečiščeno
besedilo), ter sklepa in odločbe US v Uradnih listih RS, št.
28/06, 66/06 ter 112/06), 3., 4., 7. in 35. člena Zakona o
gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 ter 127/06), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1UPB4, Uradni list RS, 3/07 – uradno prečiščeno besedilo;
ZP-1E, Uradni listRS, 17/08-spremembe), ter sklepa in
odločbe US v Uradnih listih RS, št. 7/05, 34/05, 139/06,
29/07 in 58/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št.94/07 – uradno prečiščeno
besedilo), ter odločbe in sklepi US v Uradnem listu RS, št.
6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98,
12/99, 36/99, 59/99, 100/00, 28/01, 16/02, 108/03, 77/04
in 21/06), Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Občini
Brda (Uradno glasilo 15/95) in 16. člena Statuta Občine
Brda (Uradno glasilo 4/2006) ter skladno z Zakonom o
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006)
je Občinski svet Občine Brda na 15. redni seji dne
2.12.2008 sprejel
ODLOK O ZBIRANJU IN PREVOZU KOMUNALNIH
ODPADKOV
V OBČINI BRDA
I.

PREDMET UREJANJA

1. člen
(vsebina javne sluţbe)
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna sluţba) na
območju Občine Brda (v nadaljevanju: občina), in sicer
tako, da določa:
 organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja
javne sluţbe,
 vrsto in obseg storitev javne sluţbe ter njihovo
prostorsko razporeditev,
 pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne
sluţbe,
 pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne
sluţbe,
 vire financiranja javne sluţbe in način njihovega
oblikovanja,
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vrsto in obseg zemljišč, objektov, naprav in
opreme, potrebnih za izvajanje javne sluţbe, ki
so lastnina občine, ter javno dobro (v
nadaljevanju: javne površine) in varstvo, ki ga ta
infrastruktura lokalnega pomena uţiva (v
nadaljevanju: infrastruktura),
priprava ukrepov in nalog za preprečevanje
škodljivih vplivov na okolje in zmajšanja količin
odpadkov.

2. člen
(veljavnost)
Ta odlok je obvezujoč za vse povzročitelje odpadkov
oziroma uporabnike javne sluţbe, za izvajalca javne
sluţbe in udeleţence pri načrtovanju in projektiranju
objektov, kjer bodo nastajali komunalni odpadki.
3. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Komunalni odpadki (v nadaljevanju odpadki) po tem
odloku so odpadki, ki nastajajo na območju lokalne
skupnosti kot odpadki v gospodinjstvu in kot po naravi in
sestavi gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v
industriji, obrti ter storitvenih dejavnosti. Med komunalne
odpadke sodijo tudi odpadki z vrtov in parkov, odpadki pri
čiščenju cest, ulic, odpadki iz pokopališč, ločeno zbrane
frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20
01, odpadki iz vrtov in parkov iz podskupine s
klasifikacijsko številko 20 02 in drugi komunalni odpadki iz
podskupine s klasifikacijsko številko 20 03 ter embalaţa, ki
je komunalni odpadek iz podskupine s klasifikacijsko
številko 15 01.
(2) V ločeno zbrano frakcijo bioloških oziroma
biorazgradljivih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: »biološki
odpadki«) štejejo odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če
se razgradijo z izpostavljenostjo anaerobnim ali aerobnim
procesom; v to frakcijo komunalnih odpadkov sodijo
predvsem ostanki hrane ter zeleni odpad z vrtov, zelenic
in parkov, odpadni les, ţaganje in drugi odpadki
biološkega izvora.
(3) »Hišni kompostnik« je zabojnik na vrtu za
kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in
kuhinjskih odpadkov na vrtu, ki pripada posameznemu
gospodinjstvu in nima negativnega vpliva na okolje.
(4) V ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov, ki so
primerni za ponovno uporabo oziroma predelavo (v
nadaljnjem besedilu: »sekundarne surovine«) štejejo
odpadki iz gospodinjstva, proizvodnje, ki se po predelavi
lahko ponovno uporabijo v proizvodnem procesu, njihovo
zbiranje pa poteka ločeno po posameznih vrstah (na
primer papir, kovine, steklo, tekstil ali podobno) ali pa jih je
mogoče izločiti v nadaljnjih procesih prebiranja oziroma
predelave odpadkov. Ločeno se zbira tiste komunalne
odpadke z značajem sekundarnih surovin, ki jih je po
ustrezni predelavi mogoče trţiti ali katerih ločeno zbiranje
je smotrno zaradi izogibanja izrabi kapacitet urejenih
odlagališč odpadkov.
(5) V kosovno frakcijo komunalnih odpadkov (v nadaljnjem
besedilu: »kosovni odpadki«) štejejo večji odpadni
predmeti iz gospodinjstev, ki jih predstavljajo večji kosi
embalaţe, pohištvo, neuporabni gospodinjski stroji in drugi
nerabni kosi gospodinjske in podobne opreme.
(6) OEEO je električna in elektronska oprema, ki je
odpadek, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki, vključno z vsemi sestavinami, podsklopi in
potrošnim materialom, ki so del opreme, ko se jo zavrţe.
(7) »Nevarni odpadki iz gospodinjstev« so tisti nevarni
odpadki, ki v majhnih količinah redno ali občasno nastajajo
v gospodinjstvih ter mora biti njihovo zbiranje in nadaljnje
ravnanje v skladu s predpisi urejeno preko izvajalca javne
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sluţbe. Nevarni odpadki iz gospodinjstev so zlasti ostanki
ali neporabljena oziroma nerabna odpadna mineralna olja,
barve, laki, škropiva, zdravila, baterijski vloţki in
akumulatorji, snovi, ki vsebujejo ţivo srebro ter drugi
odpadki z značajem nevarnih odpadkov, ki nastajajo ob
porabi v gospodinjstvih.
(8) »Ostanek odpadkov« so neopredeljivi in nerazgradljivi
komunalni odpadki, torej tisti komunalni odpadki, ki jih ni
mogoče razvrstiti med biološke odpadke, sekundarne
surovine ali nevarne odpadke iz gospodinjstev, po svoji
naravi pa tudi ne sodijo med kosovne odpadke ter
nastajajo ob porabi v gospodinjstvih in vzporedno z
dejavnostmi drugih subjektov, ki ustvarjajo komunalne
odpadke; med ostanek odpadkov sodijo tudi ostanki iz
prebiranja in predelave ostalih frakcij odpadkov; ostanek
odpadkov se praviloma odlaga na odlagališče; za
povzročitelja veljajo kot »ostanek odpadkov« vsi odpadki,
ki jih z vzpostavljenim sistemom ni mogoče zbirati in
obdelati.
(9) »Predpisana posoda za odpadke« je posoda, v katero
povzročitelj zbira odpadke in iz katere jih izvajalec
prevzema; predpisane posode za odpadke so skladno z
veljavno tehnologijo ravnanja z odpadki določene s
Pravilnikom iz 5. člena tega odloka in so različnih
prostornin in različnih karakteristik za različne namene
(namenske posode za odpadke).
(10) »Namenske predpisane posode za odpadke« so
»predpisane posode za odpadke«, namenjene zbiranju
različnih frakcij komunalnih odpadkov, skladno s
tehnologijo ločenega zbiranja odpadkov (namenske
posode za zbiranje bioloških odpadkov in organskih
kuhinjskih odpadkov, za zbiranje posameznih frakcij
sekundarnih surovin, za zbiranje ostanka odpadkov, za
zbiranje kosovnih odpadkov in podobno).
(11) »Namenska predpisana vreča za odpadke« je vreča
iz primernega materiala in z ustrezno oznako, ki jo
izvajalec prodaja povzročiteljem za občasno zbiranje
ostanka odpadkov. Cena »namenske predpisane vreče za
odpadke« vključuje stroške ravnanja z v njej vsebovanimi
odpadki.
(12) »Odjemni prostor« je prostor, s katerega izvajalec
prazni namenske predpisane posode za odpadke; ta
prostor je praviloma na javni površini, lahko pa je tudi na
funkcionalni površini in mora biti izvajalcu prosto in
nemoteno dosegljiv. Lokacije odjemnih prostorov določi
izvajalec v soglasju s povzročitelji, pri čemer je lokacija
odjemnega prostora lahko oddaljena praviloma največ 5
metrov od transportne poti smetarskega vozila
(kategorizirane občinske ceste, po kateri poteka odvoz
odpadkov; transportna pot je podrobneje opredeljena v
programu odvoza). Kadar dostop ni zagotovljen za
smetarsko vozilo, se odjemni prostor določi na mestu, ki je
še dostopno za smetarsko vozilo. V primeru, če med
izvajalcem in povzročiteljem ni soglasja glede lokacije
odjemnega prostora, določi odjemni prostor pristojni
organ.
(13) »Zbirni prostor« je prostor, na katerem so postavljene
namenske predpisane posode za biološke odpadke in za
ostanek odpadkov v času, ko se ti odpadki zbirajo; zbirni
prostor je lahko hkrati tudi odjemni prostor, praviloma pa je
lociran čim bliţe nastajanju odpadkov.
(14) »Ekološki otok« ali zbiralnica (v nadaljevanju
zbiralnica) je prostor, na katerem stojijo namenske
predpisane posode za ločeno zbiranje sekundarnih
surovin (na primer za steklo, papir, kovine, plastiko in
podobno). »Zbiralnica« je pokrit ali nepokrit posebej urejen
in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno
hranjenje posameznih frakcij, kjer jih povzročitelji
prepuščajo izvajalcu. Zbiralnica je praviloma na javni
površini, kadar ni ogroţena njena funkcija. Lokacije,
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zemljišče, objekte in potrebni dostop z vozilom za odvoz
odpadkov zagotavlja pristojni organ na predlog izvajalca,
namestitev posod pa izvajalec sam. Kadar je ogroţena
funkcija javne površine, zagotovi pristojni organ drugo
primerno zemljišče in dostop.
(15) Zbirni center je pokrit ali nepokrit posebej urejen in
opremljen prostor za ločeno zbiranje vseh vrst frakcij, kjer
jih povzročitelji iz gospodinjstev, ki se nahajajo na
območju občine, lahko brezplačno prepuščajo izvajalcu, in
frakcij, ki jih izvajalec sam prevzame v zbiralnicah, in za
začasno hranjenje posameznih frakcij do prevzema frakcij
ali njihove prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali
odstranjevanje. Zbirni center je hkrati urejen kot zbiralnica
nevarnih frakcij, kjer se te frakcije tudi začasno skladiščijo.
(16) Premična zbiralnica nevarnih frakcij komunalnih
odpadkov je tovorno vozilo, opremljeno (lahko tudi s
samostojnim zabojnikom) za ločeno zbiranje nevarnih
frakcij, ki s postanki na naseljenih območjih omogoča, da
povzročitelji iz gospodinjstev izvajalcu te frakcije oddajajo.
(17) Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevaţanje,
predelavo, skladiščenje in odstranjevanje odpadkov,
vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi
ukrepi.
(18) Zbiranje odpadkov je pobiranje odpadkov, ki jih
njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem odpadkov ter
razvrščanje ali mešanje teh odpadkov, z namenom
prevoza zaradi njihove predelave ali odstranjevanja.
(19) Predelava odpadkov so postopki, določeni v
predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Predelava
odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali
njihovih sestavin in zajema predvsem reciklaţo odpadkov
za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter
uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali
industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje
goriva. Seţiganje komunalnih in drugih odpadkov s
toplotno obdelavo z namenom njihovega odstranjevanja ni
obdelava odpadkov.
(20) Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni v
predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Odstranjevanje
odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni
mogoče predelati, in zajema predvsem obdelavo
odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi
metodami in odlaganje odpadkov.
(21) Začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje
odpadkov zaradi ustreznega zajemanja ali zbiranja na
kraju njihovega nastajanja pred zagotovitvijo predelave ali
odstranitve.
(22) »Pristojni organ« je organ (oddelek) občinske uprave,
pristojen za gospodarsko javno sluţbo, ki je predmet tega
odloka (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
(23) »Program odvoza« je program ravnanja z odpadki, z
vsebino določeno v 20. in 23. členu tega odloka, ki ga
pripravi in sprejme izvajalec ob soglasju pristojnega
organa.
II.

ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE

4. člen
(oblika izvajanja javne sluţbe)
Javno sluţbo na celotnem območju občine izvaja oseba
zasebnega prava, ki se ji v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne sluţbe, in zakonom, ki ureja javnozasebno partnerstvo, podeli koncesijo ali z njo sklene
druga oblika javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju:
koncesionar, izvajalec) v obsegu in pod pogoji, določenimi
s tem odlokom.
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5. člen
(Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih
odpadkov)
(1) Občinski svet sprejme Tehnični pravilnik o zbiranju in
prevozu komunalnih odpadkov na predlog ţupana.
Obrazloţen osnutek pravilnika iz prejšnjega odstavka
mora na zahtevo ţupana pripraviti izvajalec. V enaki obliki
in postopku se sprejmejo tudi vse dopolnitve in
spremembe pravilnika.
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
 opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
 način določitve števila odvozov odpadkov po
posameznih kategorijah, skladno s tem odlokom;
 tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja
odpadkov;
 standardizacijo predpisanih posod za odpadke,
vključno z natančnimi merili za določanje
izhodiščne
prostornine
posod,
potrebne
posameznemu povzročitelju oziroma skupini
povzročiteljev;
 standardizacijo namenskih predpisanih vreč za
ostanek odpadkov in pogoje njihove uporabe;
 minimalni standard opreme zbiralnic (vrsta in
število
predpisanih
posod,
vzdrţevanje
predpisanih posod …);
 postopek izdajanja pogojev in soglasij po
pooblastilih iz tega odloka;
 podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in odjemnih
prostorov, zbiralnic,
zbirnih centrov in malih
komunalnih kompostarn;
 druge sestavine, določene s tem odlokom (pojem
občasne uporabe oziroma začasnega izostanka
iz 9. člena, …);
 druge pogoje, merila in pravila, potrebna za
organizirano in s predpisi usklajeno ravnanje z
odpadki ter za nemoteno delovanje javne sluţbe.
(3) Pravilnik iz prejšnjega odstavka se mora tekoče
usklajevati s spremembami predpisov, tehnološkimi,
kulturnimi in sociološkimi značilnostmi ter drugimi
dogajanji v prostoru.
6. člen
(Pravice in obveznosti izvajalca javne sluţbe)
(1) Izvajalec ima pravice in obveznosti:
 rednega, trajnega, neprekinjenega in strokovnega
izvajanja vseh storitev javne sluţbe;
 v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za
razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne sluţbe
ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z
objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi za
izvajanje javne sluţbe;
 pripraviti besedilo osnutka in obrazloţitve
Pravilnika iz 5. člena odloka;
 pripravljati predlog programa odvoza odpadkov iz
20. člena;
 voditi kataster zbirnih in odjemnih prostorov,
zbiralnic, zbirnih centrov, malih komunalnih
kompostarn;
 v imenu in za račun občine voditi kataster divjih
odlagališč;
 voditi podatkovne baze za obračun smetarine;
 sklepati pogodbe s pogodbenimi povzročitelji
odpadkov (28. člen) in povzročitelji iz šestega
odstavka 30. člena,
 pripravljati letne in dolgoročne plane izvajanja
gospodarske javne sluţbe po tem odloku ter
poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske
javne sluţbe (32. člen).
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(2) Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom,
zlasti glede oskrbovalnih standardov, vrste posod,
razvrstitve
objektov
in
naprav,
vzdrţevalnih,
organizacijskih in drugih standardov in normativov za
izvajanje javne sluţbe, se mora izvajalec javne sluţbe
ravnati po predpisih, ki urejajo javno sluţbo.
7. člen
(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih
pogojev in dajanje soglasij)
(1) Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja javne sluţbe
in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok,
skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov, javno
pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje
soglasij, kolikor to ni v nasprotju z zakonom.
(2) Izvajalec je dolţen na vlogo stranke izdelati tudi
predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
(3) Do sprejema ustreznih prostorskih aktov, kot jih ureja
zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje, ima izvajalec tudi
javno pooblastilo za izdajo soglasja na projektno
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Izvajalec je pogoje za izdajo soglasij dolţen predhodno
uskladiti z občino, slednja pa ima pravico pred izdajo
soglasja seznaniti se z le-tem.
(5) Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem
odloku določeno drugače, o pritoţbah zoper odločitve
izvajalca, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri
izvajanju javnih pooblastil, odloča ţupan.
8. člen
(Uporabniki storitev javne sluţbe)
(1) Uporabniki storitev javne sluţbe, ki je predmet urejanja
v tem odloku, so povzročitelji odpadkov (v nadaljnjem
besedilu: povzročitelj odpadkov).
(2) Povzročitelj odpadkov je vsaka oseba, katere
delovanje ali dejavnost na območju občine povzroča
nastajanje odpadkov, in sicer predvsem:
a) fizične osebe, kot gospodinjstva,
b) fizične osebe, kot samostojni podjetniki in
obrtniki,
c) lastniki ali najemniki gospodarskih in počitniških
objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni
občasni uporabi,
d) lastniki prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje
dejavnosti predelave grozdja in vina, zorenja
vina, polnjenje in skladiščenje vina, ponudbe in
prodaje vina in hrane ter vseh prostorov, ki z
njimi predstavljajo funkcionalno celoto,
e) pravne osebe, ki razpolagajo s poslovnimi
prostori, v oziroma ob katerih nastajajo
komunalni odpadki,
f) osebe, ki upravljajo javne površine (npr. trţnice,
sejmišča, igrišča, avtobusne postaje, parke,
parkirišča, ulice, pločnike in podobno),
g) osebe, ki organizirajo kulturne, športne in druge
javne prireditve ali uporabljajo javne ali zasebne
površine in druge nepremičnine v namen, ki
odstopa od njihove običajne javne ali zasebne
rabe.
(3) V primeru, ko povzročitelj odpadkov le-te povzroča z
več oblikami delovanja ali dejavnosti (npr. fizična oseba
hkrati kot gospodinjstvo in kot lastnik ali najemnik
gospodarskih in počitniških objektov ter drugih objektov, ki
so namenjeni občasni uporabi), je dolţen storitve javne
sluţbe plačevati posebej za vsako obliko delovanja ali
dejavnosti, s katero se povzročajo odpadki.
(4)
Ob
izselitvi
oziroma
prenehanju
uporabe
stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov namenjenih
začasnemu oziroma občasnemu bivanju ali izvajanju
dejavnosti, mora lastnik nevseljenost oziroma neuporabo
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teh prostorov, daljšo od enega leta, izvajalcu potrditi s
pisno izjavo.
(5) V primerih, ko ni mogoče ugotoviti ali določiti
povzročitelja odpadkov (npr. divja odlagališča), se za
povzročitelja šteje lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer
so odloţeni odpadki, v kolikor jih lastnik zemljišča ni prijavil
pristojni inšpekcijski sluţbi v roku 15 dni od dneva, ko je za
odpadke izvedel oziroma bi ob običajni skrbnosti zanje
moral izvedeti.
9. člen
(povzročitelji odpadkov)
(1) Za potrebe izvajanja tega odloka je gospodinjstvo
oseba ali skupina oseb, ki ne glede na pravni temelj
(lastništvo, najem, dejanska uporaba …) prebiva v eni
stanovanjski enoti, in jo v razmerju do javne sluţbe
oziroma do izvajalca zastopa ena od polnoletnih oseb v
gospodinjstvu, ki je za obveznosti po tem odloku za člane
gospodinjstva nerazdelno odgovorna v razmerju do
izvajalca.
(2) Oseba, ki oddaja v najem stanovanjski ali drug prostor
(v nadaljevanju: najemodajalec), je dolţna v najemni
pogodbi določiti povzročitelja odpadkov in najkasneje
teden
dni
pred
pričetkom
najemnikove
rabe
stanovanjskega ali drugega prostora izvajalcu posredovati
en izvod te pogodbe ali naročila najemnika. V nasprotnem
se šteje za povzročitelja najemodajalec stanovanjskega ali
drugega prostora.
(3) Občasna uporaba oziroma začasni izostanek uporabe
objekta, v zvezi s katerim se povzročitelju obračunava
smetarina, zavezanca ne odvezuje plačila smetarine.
Pojem občasne uporabe oziroma začasnega izostanka se
podrobneje definira v Pravilniku iz 5. člena tega odloka.
(4) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni
obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja dejstva
opuščenosti posesti je na strani lastnika.
(5) Kot povzročitelji odpadkov oziroma kot uporabniki
storitev javne sluţbe, se lahko obravnavajo upravniki
stanovanjskih in poslovnih objektov ali upravljavci javnih in
drugih površin ter izvajalci javnih sluţb, ki so pristojni za
zbiranje odpadkov v okviru ali zaradi storitev, ki jih
zagotavlja ustrezna javna sluţba.
(6) V primeru ko upravnik nastopa naproti izvajalcu javne
sluţbe v svojem imenu in na račun lastnika ali skupnosti
lastnikov stanovanj ali poslovnih prostorov, pridobi v
razmerju do izvajalca pravice in obveznosti sam. Če
upravnik stanovanj oziroma poslovnih prostorov nastopa v
imenu lastnika ali skupnosti lastnikov, postanejo vsi
lastniki do izvajalca solidarni upniki in dolţniki. Drugačen
dogovor med lastniki v razmerju do izvajalca nima
pravnega učinka.
10. člen
(uporaba storitev javne sluţbe)
(1) Uporaba storitev javne sluţbe je za povzročitelje
odpadkov obvezna v okvirih, ki jih določa ta odlok.
(2) Zbiranje in prevoz odpadkov, za katere ta odlok
posebej ne ureja ravnanja, organizirajo povzročitelji sami v
skladu s predpisi in po potrebi v skladu z navodili izvajalca.
III.

ZBIRANJE ODPADKOV

11. člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Vse odpadke se zbira ločeno na izvoru.
(2) Pogoje in načine ločenega zbiranja odpadkov ter
posebne primere drugačnega načina ravnanja z odpadki,
kolikor niso posebej opredeljeni s tem odlokom oziroma z
ustreznimi predpisi na področju ravnanja z odpadki, ureja
Pravilnik iz 5. člena tega odloka.
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12. člen
(ločeno zbiranje)
(1) Povzročitelji odpadkov so po vrstah ločene komunalne
odpadke dolţni zbirati in odlagati v namenske predpisane
posode, postavljene na zbirnih prostorih ter na zbiralnicah,
zbirnih centrih in malih komunalnih kompostarnah v
obsegu in na način, kot je določeno s Pravilnikom iz 5.
člena tega odloka.
(2) Z ločenim zbiranjem odpadkov so povzročitelji dolţni
začeti takoj, ko izvajalec določi način in kraj zbiranja ter
zagotovi namenske predpisane posode za odpadke in to
na način, kot ga omogočajo razpoloţljive posode.
(3) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov je dovoljeno
tudi redno zbiranje komunalnih odpadkov v namenskih
predpisanih vrečah za odpadke, ki jih povzročitelj odloţi
na odjemne prostore, če je to potrebno zaradi
nedostopnosti ali velike oddaljenosti odjemnega prostora.
V takih primerih zbiranja komunalnih odpadkov morajo
povzročitelji tipizirane vrečke do prevzema hraniti v
stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer odpadki
nastajajo, ali v posebnih, za to namenjenih zaprtih in
pokritih prostorih.
13. člen
(Uporaba predpisanih posod za odpadke in
predpisanih vrečk za odpadke)
(1) Predpisana posoda za odpadke ne sme biti napolnjena
tako, da je ni mogoče zapreti.
(2) Večje količine odpadkov, ki se pojavijo občasno, se
lahko odloţi v namensko predpisano vrečo za odpadke, ki
jo je potrebno postaviti na odjemni prostor poleg
predpisane posode na dan pred odvozom.
(3) Če količina odpadkov redno (vsaj dvakrat mesečno)
presega prostornino predpisane posode za odpadke,
izvajalec povzročitelju določi ustrezno povečanje
prostornine posode ali pogostost odvozov glede na
Pravilnik iz 5.člena odloka.
14. člen
(določitev zbirnih in odjemnih prostorov ter zbiralnic
,zbirnih centrov in malih komunalnih kompostarn)
(1) Načrtovalci prostora in projektanti stanovanjskih
sosesk, proizvodnih in drugih poslovnih zgradb ter drugih
objektov, kjer bodo nastajali odpadki, morajo določiti
zbirne in odjemne prostore ter zbiralnice, kot jih določa ta
odlok, njihovi investitorji pa so dolţni zagotoviti njihovo
izgradnjo in jih morajo opremiti z namenskimi predpisanimi
posodami za biološke odpadke, ostanek odpadkov in
druge odpadke v okviru dejavnosti ter ločeno zbrane
frakcije med komunalnimi odpadki.
(2) V obstoječih naseljih, poslovnih zgradbah, proizvodnih
obratih in drugih objektih urejajo, gradijo in obnavljajo
zbirne in odjemne prostore lastniki objektov na podlagi
ustreznega upravnega dovoljenja, zbiralnice pa ureja
izvajalec. V kolikor je zbirni prostor hkrati tudi odjemni
prostor, ga urejajo (vzdrţujejo red in čistočo, dostopi v
zimskem času) lastniki objektov, oziroma izvajalec na
njihov račun. Z ureditvijo zbirnega prostora na javni
površini, ki ni hkrati tudi odjemni prostor, mora soglašati
pristojni organ.
(3) Upravljavci trgovskih in gostinskih lokalov, javnih
zgradb, parkirišč in drugih javnih površin morajo ob
objektih oziroma na njih postaviti koše za odpadke in
posode za ločeno zbiranje odpadkov oziroma zbiralnice.
Upravljavci trgovskih in gostinskih lokalov, javnih zgradb in
drugih javnih površin lahko skupaj za več objektov ali
površin skupno uredijo zbiralnice, če to omogočajo
prostorske razmere in pogoji in je to smiselno ter
racionalno. Lastniki oziroma uporabniki v tem odstavku
opredeljenih objektov in površin so dolţni koše za
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odpadke nabaviti, jih postaviti in izpraznjevati v tipizirane
posode za odpadke, upoštevajoč pri tem tudi določila
odloka, ki ureja gospodarsko javno sluţbo urejanja in
čiščenja javnih površin. Odpadke na javnih površinah je
dolţen zbirati upravljavec javne površine in jih predati
izvajalcu javne sluţbe.
(4) Zbirni centri in male komunalne kompostarne so
občinska infrastruktura v upravljanju izvajalca javne sluţbe
po določilih tega odloka.
15. člen
(lastništvo)
(1) Zbiralnice so občinska infrastruktura.
(2 Prva nabava predpisanih posod za odpadke bremeni
investitorja oziroma lastnika objekta. Izvajalec vodi
predpisane posode za odpadke v evidenci osnovnih
sredstev in skrbi za njihovo vzdrţevanje, pranje in
obnavljanje v breme javne sluţbe.
(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena se
v primeru, ko do poškodovanja ali uničenja predpisane
posode pride zaradi neustreznega krivdnega ali hudo
malomarnega ravnanja povzročitelja, za stroške popravila
ali zamenjave posode bremeni povzročitelja.
(4) Redno in investicijsko vzdrţevanje zbiralnic bremeni
sredstva javne sluţbe in se jih vključi v ceno storitve.
16. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zbirni in odjemni
prostor)
(1) Zbirni prostor izven objekta in odjemni prostor za
odpadke morata ustrezati estetskim, higiensko-tehničnim
in poţarno-varstvenim pogojem in ne smeta ovirati ali
ogroţati prometa na javnih prometnih površinah.
17. člen
(prostornina in število predpisanih posod za odpadke)
(1) Prostornino in število predpisanih posod za odpadke
na posameznem zbirnem prostoru po merilih iz Pravilnika
iz 5. člena določa izvajalec ter jih sproti prilagaja
tehnologiji ravnanja z odpadki, obsegu in strukturi
odpadkov ter izkušnjam ob izvajanju javne sluţbe.
(2) Izvajalec lahko določi eno ali več predpisanih posod za
odpadke za več povzročiteljev skupaj.
18. člen
(vodenje katastra zbirnih in odjemnih prostorov ter
zbiralnic)
(1) Izvajalec vodi kataster zbirnih in odjemnih prostorov ter
zbiralnic s podatki o vrstah, tipih in prostornini predpisanih
posod za odpadke na posameznih prostorih, v povezavi s
podatki o povzročiteljih. Podrobnejšo vsebino katastra
določa Pravilnik iz 5. člena odloka.
(2) Uskladitev, vzdrţevanje ter finančna razmerja v zvezi z
uskladitvijo in vzdrţevanjem katastra ureja koncesijska
oziroma druga ustrezna pogodba.
(3) Kataster se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje
zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, in
usklajeno s standardi in normativi geografskega
informacijskega sistema.
(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki
mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).
(5) Izvajalec je dolţen posredovati informacije iz katastra
osebam, ki za to izkaţejo pravni interes, in sicer v obsegu
izkazanega pravnega interesa.
(6) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolţen posredovati
vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za
katere isti zakon določa, da prosilcem ne smejo biti
posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo
na prosilca, je izvajalec slednjemu dolţen posredovati
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brezplačno, za posredovanje ostalih informacij javnega
značaja pa je izvajalec prosilcem upravičen zaračunati
stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij
javnega značaja.
(7) Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati
na predpisan način.
IV.

ODVOZ ODPADKOV

19. člen
(priprava odpadkov za odvoz)
(1) Povzročitelj pred predvidenim časom odvoza,
določenim s programom iz tretjega odstavka 20. člena
tega odloka, prestavi predpisane posode za odpadke z
zbirnega prostora na odjemni prostor, po odvozu pa
prazne takoj vrne na zbirni prostor oziroma to stori
izvajalec na osnovi naročila povzročitelja (šesti odstavek
30. člena odloka).
(2) Povzročitelji so dolţni vzdrţevati čistočo na zbirnih in
odjemnih prostorih in dovoznih poteh do odjemnega
mesta. V zimskem času so dolţni omogočiti izvajalcu
dostop do odjemnega prostora.
(3) Če povzročitelj ne ravna v skladu z prejšnjim
odstavkom, mora izvajalec očistiti odjemni prostor in račun
izstavi povzročitelju ali upravniku, ki zastopa skupnost
lastnikov stanovanja ali poslovnih prostorov oziroma drugi
osebi, ki za obveznosti po tem odloku nerazdelno
odgovarja (prvi odstavek 9. člena).
(4) Kadar izvajalec onesnaţi zbirni ali odjemni prostor, ga
je dolţen takoj očistiti.
(5) Nihče ne sme izvajalcu onemogočati ali ovirati dostopa
do odjemnega prostora ali zbiralnice.
(6) Osebam, ki za to nimajo pisnega dovoljenja izvajalca,
je prepovedano prebiranje, prelaganje ali odvaţanje
odpadkov iz zbirnih ali odjemnih mest.
20. člen
(potek zbiranja, in odvoza)
(1) Tehnologijo in časovni potek zbiranja in odvoza
odpadkov določi izvajalec v soglasju s pristojnim organom.
(2) Izvajalec mora opredeliti tudi rešitve za čas, ko bodo
določeni kraji teţko dostopni ali nedostopni za njegova
vozila.
(3) Zbiranje odpadkov poteka po programu odvoza, ki ga
sprejme izvajalec ob soglasju pristojnega organa. Program
mora biti tekoče usklajevan z ugotovitvami iz presoj
vplivov na okolje in z drugimi spremenjenimi okoliščinami.
21. člen
(vozila za odvoz odpadkov, biološki odpadki)
(1) Izvajalec je dolţen vse odpadke odvaţati s posebej
urejenimi vozili, ki omogočajo brezprašno nakladanje in
odvaţanje odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi, brez
nedopustnih vplivov na okolje.
(2) Izvajalec je dolţen odpadke odvaţati na določen dan
odvoza in namensko predpisane posode za biološke
odpadke in za ostanek odpadkov izprazniti tudi, če niso
polne.
(3) V naseljih z več kot 500 prebivalci ter v drugih naseljih,
ki jih določi pristojni organ, se morajo namenske
predpisane posode za biološke odpadke in za ostanek
odpadkov prazniti, razen v zimskem času, praviloma
enkrat tedensko, druge namenske predpisane posode pa
po potrebi. Na drugih območjih se odpadki odvaţajo
praviloma enkrat na dva tedna.
Število odvozov odpadkov po posameznih kategorijah in
glede na letne čase, se podrobno določi s Pravilnikom iz
5. člena tega odloka.
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(4) V primeru, da izvajalec sam ne zmore opraviti nalog iz
tega odloka, je dolţen poskrbeti, da to v njegovem imenu
in na njegov račun opravi drug usposobljen izvajalec
oziroma opravi v najkrajšem moţnem času.

(2) Kataster divjih odlagališč se vodi v grafični in tekstualni
oblik, skladno z občinskim geografskim sistemom, vsebuje
pa podatke o lokaciji posameznega odlagališča, vrstah in
količini odloţenih odpadkov.
VI.

22. člen
(izpad odvoza)
V primeru izpada odvoza odpadkov zaradi višje sile ali
večjih ovir na dovozu (sneg, zapora ceste ipd.), je
izvajalec dolţen opraviti delo takoj po odstranitvi ovire
oziroma v najkrajšem moţnem času zagotoviti začasno
odjemno mesto.
23. člen
(kosovni odpadki, nevarni odpadki iz gospodinjstva,
drugi odpadki)
(1) Odvoz kosovnih odpadkov in prevzem nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev se izvajata na način in po
programu iz tretjega odstavka 20. člena.
(2) Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev poteka
po programu odvoza iz 20. člena, ki ga določi izvajalec ob
soglasju pristojnega organa tako, da je zagotovljen
strokoven prevzem teh odpadkov od povzročiteljev.
(3) Izvajalec lahko ob soglasju pristojnega organa občasno
organizira tudi zbiranje drugih odpadkov z značajem
sekundarnih surovin, za katere ni organiziranega rednega
ločenega zbiranja. S soglasjem se določi program in
tehnologijo zbiranja.
(4)V času obratovanja zbirnega centra je moţno te
odpadke oddati, v skladu s Tehničnim pravilnikom,
brezplačno.
V.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

24. člen
(odlaganje odpadkov)
(1) Ostanek odpadkov, kot je opredeljen s tem odlokom, je
dovoljeno odlagati samo na urejeno odlagališče, in sicer
skladno z odlokom, ki ureja odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Določene vrste odpadkov je moţno uporabiti za
sanacijo degradiranih površin. Pogoje za ureditev teh
površin, izvedbo odlaganja oziroma takšne sanacije in
vrste odpadkov, ki jih je dovoljeno odlagati na ta način,
izvajalec določi z načrtom po predpisih o ravnanju z
odpadki in o posegih v prostor, izdanim ob soglasju
pristojnega organa.
25. člen
(divja odlagališča)
(1) Odlagališča odpadkov, za katera niso bila izdana
ustrezna dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: divja odlagališča), se sanirajo v skladu z odločbo pristojne
inšpekcije ali nalogom pristojnega organa.
(2) Kdor odloţi odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu ali
druge odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov
oziroma za to določenih krajev, je dolţen poravnati stroške
sanacije. Če povzročiteljev ni mogoče ugotoviti, izvede
sanacijo divjega odlagališča v okviru javne sluţbe
izvajalec in se stroški krijejo iz sredstev občine.
26. člen
(kataster divjih odlagališč)
(1) Divje odlagališče se do sanacije registrira v katastru
divjih odlagališč, ki ga v imenu in za račun občine vodi
izvajalec in obravnava v skladu z normativi za sanacijo
divjih odlagališč.
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FINANCIRANJE JAVNE SLUŢBE

27. člen
(viri financiranja)
(1) Financiranje javne sluţbe se zagotavlja:
 iz plačil uporabnikov storitev javne sluţbe, to je:
a) plačil pogodbenih povzročiteljev;
b) smetarine,
ki
jo
plačujejo
drugi
povzročitelji;
 iz proračuna občine za namene določene s tem
odlokom in drugimi predpisi,
 iz dotacij, donacij in subvencij,
 iz sredstev EU, pridobljenih iz strukturnih in
drugih skladov,
 iz drugih virov (iz prodaje ločeno zbranih frakcij,
…).
(2) Podrobnejši način obračunavanja obveznosti po viru iz
točke a) prejšnjega odstavka se določi v pravilniku o
načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem
javne sluţbe, ki ga sprejme občinski svet v obliki predpisa.
(3) Obveznosti po viru iz točke a) prvega odstavka tega
člena se uporabnikom zaračunavajo po tarifi, ki jo na
pobudo izvajalca in na predlog ţupana v obliki predpisa
sprejme občinski svet. Izvajalec je pripravljeni predlog
tarife dolţen uskladiti z občinsko upravo, dolţen pa je tudi
sodelovati pri njegovi obravnavi na občinskem svetu.
(4) Obveznosti po viru iz točke a) prvega odstavka v
svojem imenu in za svoj račun (račun javne sluţbe)
zaračunava in pobira izvajalec.
28. člen
(pogodbeni povzročitelji)
(1) Pogodbeni povzročitelji so tisti, katerih delovanje ali
dejavnost povzroča odpadke, ki po količini bistveno
presegajo povprečno količino odpadkov na gospodinjstvo
v Občini. Odvoz se izvaja po potrebi. Cena je lahko
različna za različne kategorije povzročiteljev. Predpisane
posode za odpadke, v katere zbira odpadke pogodbeni
povzročitelj, so v tem primeru praviloma last povzročitelja,
ki jih je dolţen tudi vzdrţevati in čistiti. Pogodbeni
povzročitelj se lahko dogovori tudi za najem posod pri
izvajalcu ali se z njim dogovori za njihovo čiščenje in
vzdrţevanje.
(2) Status pogodbenega povzročitelja pridobijo uporabniki
poslovnih objektov, katerim pavšalni obračun iz 30. člena
preseţe količino za štiri osebe smetarine.
(3) Povzročitelj pridobi status pogodbenega povzročitelja s
sklenitvijo pogodbe z izvajalcem. Sklenitev pogodbe z
izvajalcem je skladno z zakonom in tem odlokom obvezna.
(4) Pogodbeni povzročitelj je dolţen izvajalcu predajati
ločeno zbrane biološke odpadke in
ostanek odpadkov, lahko pa se z izvajalcem dogovori tudi
za predajo ostalih ločeno zbranih frakcij odpadkov.
29. člen
(vsebina plačil uporabnikov storitev javne sluţbe)
Smetarina
in
plačila
pogodbenih
povzročiteljev
predstavljajo prihodek, ki ga za ravnanje z odpadki, ki ga
zagotavlja javna sluţba, plačujejo povzročitelji.
30. člen
(smetarina)
(1) Smetarino plačujejo vsi povzročitelji odpadkov, ki
nimajo statusa pogodbenega povzročitelja (drugi

Št. 30/08.12.2008

Uradno glasilo slovenskih občin

povzročitelji). Smetarina se zaračunava in plačuje
praviloma dvomesečno. Smetarina je lahko diferencirana
za različne kategorije povzročiteljev.
(2) Merilo za določitev smetarine je:
 za gospodinjstva: pavšalno določena količina
oddanih odpadkov na osebo na mesec,
ugotovljena kot povprečna količina vseh
odpeljanih odpadkov na osebo na območju
občine, izraţena v kg.
 za uporabnike počitniških objektov: pavšalno
določena količina oddanih odpadkov za dve osebi
na način iz prve alineje
 za poslovne dejavnosti oz. za uporabnike
poslovnih prostorov: pavšalno določena količina
oddanih odpadkov sorazmerno s površino
poslovnih prostorov, pri čemer se za vsakih 15
m2 poslovne površine upošteva količina za eno
osebo iz prve alineje; pavšalna količina za eno
osebo iz prve alineje je tudi minimalna pavšalna
količina, ki se zaračuna nosilcu poslovne
dejavnosti.
 Za poslovne dejavnosti oz. uporabnike prostorov,
ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti
predelave grozdja in vina, zorenja vina, polnjenje
in skladiščenje vina, ponudbe in prodaje vina in
hrane ter vseh prostorov, ki z njimi predstavljajo
funkcionalno celoto: pavšalno določena količina
oddanih odpadkov sorazmerno s površino
poslovnih prostorov, pri čemer se za vsakih 17,5
m2 poslovne površine upošteva količina za eno
osebo iz prve alineje; pavšalna količina za eno
osebo iz prve alineje je tudi minimalna pavšalna
količina, ki se zaračuna nosilcu te dejavnosti. Pri
pavšalnem obračunu smetarine glede na
površino poslovnih prostorov se uporablja
površina, ki je podlaga za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v občini.
(3) Smetarino so na podlagi obveznosti, določene z
zakonom in tem odlokom, dolţni plačevati vsi povzročitelji,
ki so po tem odloku dolţni zbirati odpadke, ne glede na to,
ali odpadke odlagajo ali ne in ne glede na vrsto oziroma
način odvoza odpadkov, razen pogodbenih povzročiteljev.
(4) Obveznost plačevanja smetarine nastane za
povzročitelja:
 z dnem začetka izvajanja odvoza odpadkov
 z dnem vselitve oz. rojstva (za fizično osebo)
 z dnem začetka uporabe počitniškega objekta
 z dnem pridobitve poslovnega objekta v last,
posest, uporabo, najem ali upravljanje
 z dnem začetka izvajanja poslovne dejavnosti.
(5) V kolikor povzročitelj ne ločuje odpadkov ali drugače
ravna v nasprotju z navodili za odlaganje, ga je izvajalec
dolţen na to na primeren način pisno opozoriti (npr.
opozorilo na posodi). Če povzročitelj tudi po pridobitvi
opozorila ne upošteva navodil za odlaganje, mu lahko
izvajalec, ne glede na druge določbe tega odloka, v okviru
smetarine zaračuna dodatne stroške zaradi nepravilnega
odlaganja odpadkov.
(6) V kolikor se povzročitelj in izvajalec dogovorita o
storitvi, ki presega vsebino javne sluţbe, ki je predpisana s
tem odlokom (npr. odvoz iz zbirnega mesta, namesto iz
odjemnega…), je plačilo povzročitelja v tem delu prihodek
javne sluţbe.
(7) Občina je dolţna v okviru pristojnosti omogočiti
izvajalcu javne sluţbe pridobitev potrebnih podatkov
uporabnikov storitev javne sluţbe za obračun smetarine iz
druge alineje in sicer:
 število oseb s stalnim in začasnim bivališčem po
naslovu bivanja na območju občine
 podatke o nosilcih gospodinjstev
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podatke o lastnikih oz. uporabnikih počitniških
objektov
podatke o površinah poslovnih objektov
podatke o datumu vselitve oz. izselitve
podatke o začetku oz. koncu izvajanja dejavnosti.

31. člen
(dolţnost obveščanja)
(1) Na območju, kjer ţe poteka organizirano zbiranje in
odvoz odpadkov, mora novi povzročitelj odpadkov
izvajalcu pisno prijaviti začetek uporabe nepremičnine ali
drugo obliko pričetka povzročanja odpadkov najkasneje 15
dni pred začetkom uporabe nepremičnine oziroma
pričetkom povzročanja odpadkov in se z izvajalecm
dogovoriti o kraju prevzemnega mesta, številu predpisanih
posod za zbiranje odpadkov in njihovi dobavi ter drugih
pogojih za začetek izvajanja storitev javne sluţbe.
(2) Povzročitelj je dolţen najkasneje v petih dneh po
nastanku pisno obvestiti izvajalca o vsaki spremembi
podatkov, ki vplivajo na obračun smetarine.
(3) V primeru, ko se ugotovi, da je povzročitelj izvajalca
oškodoval s posredovanjem netočne oziroma laţne
spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka ali če mu
ustreznih podatkov ni posredoval oziroma ni pravočasno
posredoval, lahko izvajalec povzročitelju zaračuna razliko
med zaračunano in dejansko smetarino, ki bi mu jo
zaračunal, če bi povzročitelj posredoval pravilne podatke
ali bi mu jih posredoval pravočasno, z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od prvega dne obračuna po
nepravilnih oziroma laţnih podatkih.
VII.

PROGRAMI JAVNE SLUŢBE IN POROČANJE

32. člen
(programi javne sluţbe, poročanje)
(1) Izvajalec je dolţen vsako leto pripraviti predlog letnega
programa javne sluţbe za prihodnje leto in ga skupaj z
devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne sluţbe najkasneje do 15.11. vsakega
tekočega leta predloţiti pristojnemu organu. Letni program
sprejema občinski svet.
(2) Najkasneje v roku devetih mesecev po pričetku
izvajanja gospodarske javne sluţbe po tem odloku mora
izvajalec pripraviti in pristojnemu organu predloţiti predlog
dolgoročnega plana javne sluţbe za obdobje naslednjih
petih let, ki mora obsegati tudi vizijo izgradnje
infrastrukture. Kasnejše predloge dolgoročnih planov je
izvajalec dolţen pripravljati vsako peto leto, za obdobje
naslednjih petih let. Dolgoročni plan, kot tudi njegove
morebitne spremembe, sprejema občinski svet.
(3) Izvajalec je dolţen najkasneje do 31.5. vsakega
naslednjega leta pristojnemu organu predloţiti poročilo o
poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluţbe v
preteklem letu.
(4) Podrobnejša vsebina programov iz prvega in drugega
odstavka ter poročila o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne sluţbe iz prejšnjega odstavka se določi
v koncesijski oziroma drugi ustrezni pogodbi.
VIII.

NADZOR

33. člen
(izvajanje nadzora, obveščanje)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo organi
občinskega nadzora in inšpekcije, pristojne drţavne
inšpekcijske sluţbe ter policija v okviru svojih pristojnosti.
(2) Pooblaščene osebe izvajalca so dolţne ugotovljene
kršitve določil odloka dokumentirati in o tem obvestiti
organ občinskega nadzora.
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34. člen
(ravnanje v primeru ugotovljenih kršitev)
V primeru kršitve določil tega odloka organ občinskega
nadzora ali pristojni inšpektor z odločbo odredi ukrepe za
odpravo stanja, uvede postopek za kaznovanje kršilca
odloka in o tem obvesti pristojni organ.
IX.
ODLAGANJE
OSTANKOV
KOMUNALNIH
ODPADKOV
35. člen
(gospodarska javne sluţba odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov)
Gospodarska javne sluţba odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se izvaja na
način, ki ga predpiše sedeţna občina, kjer se ta dejavnost
izvaja.
X.

KAZENSKE DOLOČBE

36. člen
(opredelitev prekrškov in glob)
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec,
če:
1. odvaţa odpadke z vozili, ki niso ustrezno urejena
(prvi odstavek 21. člena);
2. ne odvaţa odpadkov v skladu s sprejetim letnim
načrtom, ali ne prazni vseh namenskih
predpisanih posod, ne glede na njihovo
napolnjenost (drugi in tretji odstavek 21. člena);
3. ne poskrbi za pravočasno dopolnitev kapacitet za
opravljanje javne sluţbe, če njegove kapacitete
občasno ali zaradi višje sile tega ne omogočajo
(četrti odstavek 21. člena),
4. v rokih iz 32. člena odloka pristojenmu organu ne
predloţi letnega ali dolgoročnega programa
gospodarske javne sluţbe po tem odloku
oziroma poročila o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne sluţbe.
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka
kaznuje odgovorna oseba izvajalca.
37. člen
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če:
 odloţi odpadke, ki bi jih morala predati izvajalcu,
ali druge odpadke izven za to določenih
odlagališč odpadkov oziroma za to določenih
krajev (drugi odstavek 25. člena),
 kot upravljavec trgovskega ali gostinskega lokala,
javne zgradbe, parkirišča ali druge javne površine
ob objektu oziroma na njem ne postavi košev za
odpadke in posod za ločeno zbiranje odpadkov
oziroma zbiralnic, kot tudi, če košev za odpadke
ne prazni redno v tipizirane posode za odpadke
(tretji odstavek 14. člena),
 kot upravljavec javne površine ne zbira odpadkov
z javne površine oziroma jih ne predaja izvajalcu
javne sluţbe ravnanja z odpadki (tretji odstavek
14. člena).
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori katerega od prekrškov iz
prvega odstavka.
(3) Za storitev katerega od prekrškov iz prvega odstavka
tega člena se posameznik, ki tak prekršek stori v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, kaznuje z globo
1400 EUR.
(4) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznik
– fizična oseba, ki stori katerega od prekrškov iz prvega
odstavka tega člena.
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(5) Plačilo stroškov sanacije iz drugega odstavka 25. člena
ne izključuje odgovornosti za prekršek.
38. člen
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če :
1. brez pooblastila izvajalca na zbirnem centru
izvaja razvrščanje, prebiranje, obdelavo ali
predelavo posameznih frakcij odpadkov (15.
točka 3. člena);
2. nepooblaščeno izvaja dejavnost z elementi javne
sluţbe na območju občine (4. člen odloka);
3. ne oddaja izvajalcu javne sluţbe komunalnih
odpadkov ali jih ne oddaja na ustrezen oziroma
predpisan način (prvi in drugi odstavek 10.
člena);
4. ne zbira in odlaga odpadkov ločeno na predpisan
način (prvi in drugi odstavek 11. člena);
5. kot investitor ne izvede izgradnje zbirnega ali
odjemnega prostora ali zbiralnice skladno z
upravnim aktom, ki omogoča investicijo ali
zbirnega prostora prvič ne opremi z namenskimi
predpisanimi posodami za biološke odpadke in
za ostanek odpadkov (prvi odstavek 14. člena);
6. uredi ali preuredi ali vzdrţuje zbirni prostor izven
objekta oziroma odjemni prostor v nasprotju s
pogoji iz 16. člena;
7. brez predpisanega dovoljenja uporablja odpadke
za sanacijo degradiranih površin ali jih odlaga v
nasprotju z pogoji in predpisano obliko izvedbe iz
dovoljenja ali ob uporabi vrste odpadkov, ki ni
dovoljena (drugi odstavek 24. člena);
8. ne obvesti takoj izvajalca o začetku povzročanja
odpadkov na območju, kjer ţe poteka
organizirano zbiranje in odvoz odpadkov (prvi
odstavek 30. člena);
9. ne obvesti izvajalca v petih dneh po nastanku o
spremembi, ki vpliva na izračun smetarine (drugi
odstavek 30. člena) ali mu posreduje nepravilen
datum ali da drugačne napačne podatke (tretji
odstavek 30. člena).
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
(3) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznik
– fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka.
39. člen
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če :
1. na zbirnem prostoru ali na zbiralnici in na za ta
namen določenih prostorih ne odloţi odpadkov v
ustrezno namensko predpisano posodo (prvi
odstavek 12. člena), razen v primeru iz tretjega
odstavka 12. člena;
2. odpadkov ne zbira ločeno na način kot ga določi
izvajalec ali drugače ravna v nasprotju z navodili
za odlaganje (drugi odstavek 11. člena, peti
odstavek 30. člena);
3. napolni predpisano posodo tako, da je ni mogoče
zapreti (prvi odstavek 12. člena);
4. večje količine odpadkov, ki presega prostornino
razpoloţljivih predpisanih posod, ne odloţi poleg
ustrezne posode v namenski predpisani vreči
(drugi odstavek 12. člena);
5. po odvozu odpadkov takoj ne prestavi
predpisane posode z odjemnega prostora nazaj
na zbirni prostor (prvi odstavek 19. člena);

Št. 30/08.12.2008

Uradno glasilo slovenskih občin

onesnaţi zbirni ali odjemni prostor ali pot med
zbirnim in odjemnim prostorom in ne poskrbi za
takojšnje očiščenje onesnaţnosti (drugi odstavek
19. člena);
7. s čemer koli ovira dostop do odjemnega prostora
ali zbiralnice (tretji odstavek 19. člena);
8. brez dovoljenja izvajalca prebira, prelaga ali
odvaţa odpadke iz zbrinih ali odjemnih mest
(šesti odstavek 19. člena).
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
(3) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznik
– fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka.
(4) Plačilo stroškov sanacije iz tretjega odstavka 19. člena
ne izključuje odgovornosti za prekršek.
6.

XI.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
(uskladitev katastrov)
Kataster zbirnih in odjemnih prostorov ter zbiralnic (18.
člen) ter kataster divjih odlagališč (26. člen) mora izvajalec
uskladiti z dejanskim stanjem najkasneje v roku osemnajst
mesecev po uveljavitvi tega odloka.
41. člen
(Tehnični pravilnik)
Osnutek pravilnika z obrazloţitvijo iz 5. člena tega odloka
pripravijo strokovne sluţbe občinske uprave najkasneje v
roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka in je obvezni
del dokumentacije za razpis koncesije oziroma druge
oblike javno-zasebnega partnerstva..
42. člen
(Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, Tarifa)
Obrazloţen osnutek pravilnika o načinu obračunavanja
stroškov, povezanih z izvajanjem javne sluţbe, ter tarife
(drugi in tretji odstavek 27. člena odloka) pripravijo
strokovne sluţbe občinske uprave v roku 6 mesecev od
uveljavitve tega odloka in je obvezni del dokumentacije za
razpis koncesije oziroma druge oblike javno-zasebnega
partnerstva.
43. člen
(izvajalec javne sluţbe)
Koncesija oziroma druga oblika javno-zasebnega
partnerstva za izvajanje javne sluţbe po tem odloku se
osebi zasebnega prava iz 4. člena tega odloka podeli po
prenehanju veljavnosti pravnega razmerja med Občino in
dosedanjim izvajalcem javne sluţbe, veljavnega na dan
uveljavitve tega odloka.
44. člen
(prenehanje veljavnosti starega odloka)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok
o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Brda
(Uradno glasilo 17/97).

297.
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Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta občine Brda (Ur. gl. Občine
Brda 4/2006) je občinski svet občine Brda na seji dne
2.12.2008 sprejel
SKLEP
1.
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro nepremičnina,
parc. št. 220/2 v izmeri 41 m2 k.o. Medana.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane lastnina občine Brda.
3.
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin.
Številka: 4781-25/2008-2
Datum: 3.12.2008
Občina Brda
Ţupan Franc Muţič

OBČINA GORIŠNICA
298.

Tehnični popravek

Tehnični popravek prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in
srednjeročnega druţbenega plana Občine Ptuj za obdobje
1986-1990 za območje Občine Gorišnica
TEHNIČNI POPRAVEK
V grafičnem delu prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in
srednjeročnega druţbenega plana Občine Ptuj za obdobje
1986-1990 za območje Občine Gorišnica ( Uradni vestnik
občin Ormoţ in Ptuj, št. 11/86, 28/86, 12/87, 20/88, 2/90,
28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94, Uradni list RS, št. 2/98,
40/01, 109/02, Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/06)
se na listu ORMOŢ-15 območje za čiščenje voda (OC) na
parc. št. 627 k.o. Gorišnica zamakne za cca 30 m
severozahodno ob reko Pesnico na zemljišče parcelne
številke 627/2 k.o. Gorišnica.
Območje za čiščenje voda (OC) je namenjeno izgradnji
čistilne naprave Gorišnica.
Z uveljavitvijo tega tehničnega popravka preneha veljati
tehnični popravek številka 007-18/2008 z dne 14 10.2008.
Številka 007-24/2008
Gorišnica, dne 4.12.2008
Občina Gorišnica
Ţupan Joţef KOKOT

45. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi.

OBČINA MARKOVCI

Številka: 3547-10/2008
Datum: 2.12.2008
299.
Občina Brda
Ţupan Franc Muţič

Odlok o proračunu občine Markovci za leto
2008

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/2005 in 60/2007), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,

Št. 30/08.12.2008
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30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP in 14/2007-ZSPDPO in
16. člena statuta Občine Markovci (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 15/2006) je Občinski svet Občine
Markovci na 16. dne 4.12.2008 sprejel

proračuna ter obseg zadolţevanja in poroštev občine in
javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).
2.

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE MARKOVCI ZA LETO 2009
1.

SPLOŠNA DOLOČBA
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VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

1. člen
S tem odlokom se za Občino Markovci za leto 2009
določajo proračun, postopki izvrševanja

KONTO

I.

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
74
740
741

II.
40
400
401
402
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432
III.
75

750
751
44

IV.

V.

440
441
VI.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŢENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
UDELEŢBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŢENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STROITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA PREMOŢENJA
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH
JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŢAV.PRORAČ. IZ SREDSTEV
PRORAČ. EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI
NISO PU
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŢEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB
PREJETA
VRAČILA
DANIH
POSOJIL
IN
PRODAJA
KAPITALSKIH
DELEŢEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŢEV
(440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŢEV
PREJETA MINUS
DANA POSOJILA
IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŢEV (IV. - V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA

5.119.406,88
3.378.508,52
2.347.779,13
1.934.266,00
296.371,20
117.141,93
1.030.729,39
960.359,39
200,00
370,00
0,00
69.800,00
1.150.910,00
0,00
1.150.910,00
589.988,36
27.000,00
562.988,36

6.238.535,26
926.791,84
192.576,19
35.095,35
660.621,83
38.498,47
1.224.497,39
60.000,00
552.189,06
223.904,44
388.403,89
3.328.774,27
3.328.774,27
758.471,76
645.251,76
113.220,00
-1.119.128,38
2.832,00

2.832,00
0
0

0
2.832,00

Št. 30/08.12.2008
50
500
55
550

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Uradno glasilo slovenskih občin
ZADOLŢEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŢEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŢEVANJE
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2008

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Markovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3.
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0
0
-1.116.296,38
0
1.119.128,38
1.116.296,38

najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,
telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih
za
operativno
delovanje
neposrednih
uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (ţupan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni več kot
10 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF,
tudi naslednji prihodki:
1. prihodki poţarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred poţarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01, 105/06),
ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu.
4. člen
Na
predlog
predlagateljev
finančnih
načrtov
neposrednega
uporabnika
ţupan
odloča
o
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna, vendar največ 20% posamezne proračunske
postavke iz katere se sredstva prerazporejajo.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
Ţupan s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob
koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi
realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme
presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 30 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic
porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati
25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska
pravica preide ali lahko preide iz najemodajalca na

7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
30.791,19 EUR.
Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 1,5 %
prejemkov proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF ţupan in o
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za
proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, ali za namene,
za katere se med letom izkaţe, da niso zagotovljena v
zadostnem obsegu, se v proračunu oblikujejo sredstva
splošne proračunske rezervacije v višini 7.707,28 EUR. O
uporabi splošne proračunske rezervacije odloča ţupan v
skladu z 42. členom ZJF.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2
% prihodkov proračuna.
4.

POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŢENJA
OBČINE

9. člen
O pridobitvi neodplačnega premičnega in nepremičnega
premoţenja občine odloča ţupan. Ţupan odloča o odtujitvi
premičnega premoţenja do višine 1.000 EUR, vendar
skupni letni znesek ne sme preseči 5.000 EUR.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko ţupan dolţniku do višine 400 EUR odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5.

OBSEG
ZADOLŢEVANJA
IN
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

POROŠTEV

10. člen
Občina se za proračun leta 2009 za kritje preseţkov
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
preseţkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naloţb ter odplačilo dolgov v računu financiranja
ne zadolţi.
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Občina v letu 2009 ne daje poroštev za izpolnitev
obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Občina Markovci.

1.
Višina točke za izračun komunalne takse po Odloku o
komunalnih taksah v Občini Markovci je 1,02 €.

11. člen
V skladu z Zakonom o financiranju občin se javna podjetja
in javni zavodi ne morejo zadolţiti brez soglasja
ustanovitelja.

2.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1.
1. 2009.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

6.

Številka: 301-0014/2008
Datum: 4. 12. 2008

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin.

Občina Markovci
Ţupan Franc KEKEC

Številka: 410-0069/2008
Markovci,4.12.2008
Občina Markovci
Ţupan Franc KEKEC

300.

Sklep o višini plačila za zastavonoša in
govornika

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLSUPB2 (Uradni list RS št. 94/2007, 27/08 odl US, 76/2008,
100/2008 odl. US) in 16. člena Statuta občine Markovci
(Uradno glasilo slovenskih občin 15/06), je Občinski svet
Občine Markovci na 16. seji, dne 4. decembra 2008
sprejel naslednji
SKLEP
O VIŠINI PLAČILA ZA ZASTAVONOŠA IN GOVORNIKA
I.
Višina plačila za zastavonoša in govornika po enem
pogrebu je:
1. govornik:
neto:
50,00 €
2. zastavonoša: neto:
15,00 €

302.

Sklep o ceni priključitve na KTV sistem
Markovci

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
prečiščeno besedilo ZLS UPB2 (Uradni list RS št.
94/2007, 27/08-odl.US, 76/2008, 100/2008-odl.US) in 16.
člena Statuta občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih
občin 15/2006), je Občinski svet Občine Markovci na 16.
redni seji, dne 4. decembra 2008 sprejel
SKLEP
O CENI PRIKLJUČITVE NA KTV SISTEM MARKOVCI
1.
Cena za priključitev na KTV sistem Markovci znaša
385,46 € + pripadajoči DDV. Naročnik plača priključnino
na transakcijski račun Občine Markovci in se lahko plača
na 10 obrokov.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin, uporablja, pa se od 1. 1. 2009.
Številka: 301-0013/2008
Datum: 4. 12. 2008

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2009.

Občina Markovci
Ţupan Franc KEKEC

Številka: 301-0016/2008
Datum: 4. 12. 2008
Občina Markovci
Ţupan Franc KEKEC

301.

Sklep o višini točke za izračun komunalne
takse

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
prečiščeno besedilo ZLS UPB2 (Uradni list RS št.
94/2007, 27/08-odl.US, 76/2008, 100/2008-odl.US) in 16.
člena Statuta občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih
občin 15/2006) in 11. člena Odloka o komunalnih taksah v
Občini Markovci (Uradni list RS št. 18/2002, je Občinski
svet Občine Markovci na 16. seji, dne 4. decembra 2008
sprejel
SKLEP
O VIŠINI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE

303.

Sklep o višini letne najemnine za najete
grobove

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLSUPB2 (Uradni list RS št. 94/2007, 27/08 odl US, 76/2008,
100/2008 odl. US) in 16. člena Statuta Občine Markovci
(Uradno glasilo slovenskih občin 15/06) in 16. člena
Odloka o pokopališčnem redu pogrebnih svečanosti
Občine Markovci ( Uradni vestnik Radio Tednika Ptuj,
št.7/99 ), je Občinski svet Občine Markovci na 16. seji, dne
4. decembra 2008 sprejel
SKLEP
O VIŠINI LETNE NAJEMNINE
ZA NAJETE GROBOVE
Višina najemnine
naslednja:

za

1.
posamezne

zvrsti

grobov

je

Št. 30/08.12.2008
1.
2.
3.
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16,61 € + DDV
26,59 € + DDV
9,97 € + DDV

za enojni grob:
za druţinski grob:
za ţarni grob:

II.
Sklep se objavi v glasilu slovenskih občin in začne veljati
naslednji dan po objavi. Uporablja pa se od 1. 1. 2009.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci znaša
0,0045 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2009.
Številka: 301-0011/2008
Datum: 4. 12. 2008

Številka: 301-0015/2008
Datum: 4. 12. 2008

Občina Markovci
Ţupan Franc KEKEC

Občina Markovci
Ţupan Franc KEKEC

306.
304.

Sklep o višini
mrliške veţice

najemnine

za

uporabo

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLSUPB2 (Uradni list RS št. 94/2007, 27/08 odl US, 76/2008,
100/2008 odl. US) in 16. člena Statuta občine Markovci
(Uradno glasilo slovenskih občin 15/06), je Občinski svet
Občine Markovci na 16. seji, dne 4. decembra 2008
sprejel

I.
Višina najemnine za uporabo veţice je naslednja:
Za klasični pogreb:
Za ţarni pogreb:

61,92 € + DDV
30,96 € + DDV

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in
začne veljati naslednji dan po objavi. Uporablja, pa se od
1. 1. 2009.

Sklep o potrditvi občinskega programa
varnosti Občine Markovci

Na podlagi 16. člena Statuta občine Markovci (Uradno
glasilo Slovenskih občin št. 15/2006) in prvega odstavka
6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št.
139/2006, ZORed) je občinski svet občine Markovci na 16.
seji dne 4. decembra 2008 sprejel
SKLEP
O POTRDITVI OBČINSKEGA PROGRAMA
VARNOSTI
OBČINE MARKOVCI

SKLEP
O VIŠINI NAJEMNINE ZA UPORABO MRLIŠKE VEŢICE

1.
2.

Stran 457

1.
Občina Markovci potrjuje Občinski program varnosti
občine Markovci.
2.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin.
Številka: 223-0002/2008
Datum: 14. 12. 2008

Številka: 301-0017/2008
Datum: 4. 12. 2008

Občina Markovci
Ţupan Franc KEKEC
Občina Markovci
Ţupan Franc KEKEC
OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
307.

305.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila
za
uporabo
stavbnega
zemljišča na območju Občine Markovci

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLSUPB2 (Uradni list RS št. 94/2007, 27/08 odl US, 76/2008,
100/2008 odl. US) 16. člena Statuta Občine Markovci
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06) in 13. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Ur. l. RS št. 133/00,142/04 in 118/2005 in Uradno glasilo
slovenskih občin št. 35/2007) je Občinski svet Občine
Markovci na 16. seji Občinskega sveta Občine Markovci
dne 4. decembra 2008 sprejel
SKLEP
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA
OBMOČJU OBČINE MARKOVCI
1. člen

Sklep o določitvi vrednostne točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 2009

Na podlagi 38. člena Zakona o financiranju občin – ZFOUPB1 (Uradni list RS št. 32/2006), 15. člena Statuta
Občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik Občine Ormoţ,
št. 8/2007) in na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ormoţ (Uradni
vestnik občine Ormoţ, štev. 21/2003 in 23/2005 ) je
Občinski svet Občine Središče ob Dravi na svoji 18. seji,
dne 28.11.2008 sprejel naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA V LETU 2009
1.

Št. 30/08.12.2008

Uradno glasilo slovenskih občin

Določi se letna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju
Središče ob Dravi v letu 2009 v višini 0,002664 EUR/m2.

OBČINA BRDA

2.
Zavezancem odmeri nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča na podlagi podatkov Središče ob Dravi,
Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije, Davčni urad Ptuj.

296.

3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2008 sprejet pod št. 350024/2007-2.

298.

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja
2009 dalje.

300.

295.

297.

299.

301.

304.
305.

308.

Sklep o postopni obremenitvi vrednosti
točke

Na podlagi 16. člena Odloka za uporabo stavbnih zemljišč
v občini Ormoţ ( Uradni vestnik občine Ormoţ št. 21/03 in
23/05 ) in 15. člena Statuta občine Središče ob Dravi (
Uradni vestnik občine Ormoţ št. 8/07 ) je Občinski svet na
svoji 18. redni seji dne 28.11.2008 sprejel naslednji
SKLEP
O POSTOPNI OBREMENITVI VREDNOSTI TOČKE
1.
Zavezanci za plačilo nadomestila, ki se jim odmeri
nadomestilo od celotne površine nezazidanega stavbnega
zemljišča se v letu 2009 obremenijo v višini 50 %
pripadajočega nadomestila.
2.
Ne glede na 1. točko tega sklepa se v letu 2009
obremenijo v višini 15 % pripadajočega nadomestila
naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
k.o. Grabe pri Središču parc. št. 185/1, 186/6-del 186/3.
k.o. Šalovci pri Središču parc. št. 193/15, 193/17, 193/18.
k.o. Obreţ parc. št. 112/2, 115/3, 115/4, 119/1, 128/1,
128/2, 129/1, 129/2, 138/4, 139/4, 145/3, 147/2, 154/1,
154/6, 154/5, 160/1, 161/1, 160/2, 160/3, 161/6, 162/3,
169/2, 170/1, 170/2, 176/3, 176/2, 178/1, 173, 180/1,
180/2, 185/1, 185/3, 213/2, 218/2, 219/1, 228/1-del, 226/1,
226/2, 225, 121/1-del, 121/2, 122, 123, 124, 125, 126,
133, 134, 135, 232/3-del, 242/1, 242/3.
3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Glasilu
slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2009.
Številka: 03230-8/2008-2
Datum: 28.11.2008
Občina Središče ob Dravi
Ţupan JURIJ BORKO

stran
443
445
453

Tehnični popravek

stran
453

OBČINA MARKOVCI

303.
Občina Središče ob Dravi
Ţupan JURIJ BORKO

Odlok o III. rebalansu proračuna Občine
Brda za leto 2008
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih
odpadkov v Občini Brda
Sklep o ukinitvi javnega dobra

OBČINA GORIŠNICA

302.
Št.: 03230-8/2008-1
Datum: 28.11.2008

Stran 458

306.

Odlok o proračunu občine Markovci za leto
2008
Sklep o višini plačila za zastavonoša in
govornika
Sklep o višini točke za izračun komunalne
takse
Sklep o ceni priključitve na KTV sistem
Markovci
Sklep o višini letne najemnine za najete
grobove
Sklep o višini najemnine za uporabo
mrliške veţice
Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila
za
uporabo
stavbnega
zemljišča na območju Občine Markovci
Sklep o potrditvi občinskega programa
varnosti Občine Markovci

stran
453
455
456
456
456
457
457

457

OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
307.

308.

Sklep o določitvi vrednostne točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 2009
Sklep o postopni obremenitvi vrednosti
točke

stran
457

458

