
Št. 70  
Ljubljana, ponedeljek

 29. 9. 2014  
ISSN 1318-0576 Leto XXIV

VLADA
2907. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi 

zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente

1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Ura-

dni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 
77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 
36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 
96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 
103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 72/13, 93/13, 
9/14, 19/14, 26/14, 31/14, 46/14 in 51/14) se v 1. členu:

– v točki 1.3 število »504,1100« nadomesti s številom 
»514,0500«,

– v točki 1.4 število »504,1100« nadomesti s številom 
»514,0500«,

– v točki 2.1 število »409,9000« nadomesti s številom 
»420,5900«,

– v točki 2.2 število »95,6500« nadomesti s številom 
»108,3800«.

2. člen
Ta uredba začne veljati 30. septembra 2014.

Št. 00712-26/2014
Ljubljana, dne 29. septembra 2014
EVA 2014-1611-0051

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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OBČINE

AJDOVŠČINA

2908. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 44/12) in 39. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) je Občinski svet 
Občine Ajdovščina na 41. redni seji dne 18. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Pilonova galerija Ajdovščina

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija 

Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/04, 58/04 in 63/04), v nada-
ljevanju: odlok, se besedilo 10. člena se spremeni tako, da se 
glasi.

»Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj visokošolsko izobrazbo 1. stopnje, s po-
dročja umetnostne zgodovine oziroma likovne umetnosti,

– ima opravljen strokovni izpit iz muzejske dejavnosti,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela 

zavoda,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v 

kolektivu.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan 

priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.«

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 026-1/2002
Ajdovščina, dne 18. septembra 2014

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

2909. Pravilnik o štipendiranju ter nagradah 
za izjemne dosežke in uspehe dijakov in 
študentov

Na osnovi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list 
št. RS št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 41. seji 
dne 18. 9. 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke 

in uspehe dijakov in študentov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje štipendij dijakom in di-

jakinjam (v nadaljevanju: dijaki), vključenim v srednješolsko 
izobraževanje, ter študentom in študentkam (v nadaljevanju: 
študenti), vključenim v programe višješolskega izobraževanja 

ter visokošolskega izobraževanja, vrste štipendij, pogoje in 
postopke za dodelitev štipendij, višino in dodatke k štipendijam, 
obveznosti štipendista, ter pogoje za podeljevanje nagrad za 
izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov.

V proračunu Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) 
se določi višino sredstev, namenjeno štipendiranju ter pode-
ljevanju nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in štu-
dentov.

II. VRSTE ŠTIPENDIJ TER SPLOŠNI POGOJI  
ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJ

2. člen
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja dija-

kov in študentov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice 
ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje.

3. člen
Vrste štipendij:
– štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice,
– občinske štipendije.

4. člen
Štipendije se razpišejo in dodeljujejo v vsakem šolskem 

oziroma študijskem letu.
Štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice 

se lahko dodelijo v vsakem letniku izobraževanja, in sicer do 
izteka izobraževalnega programa.

Občinske štipendije se dodelijo za obdobje enega šol-
skega leta.

Štipendist lahko prejema štipendijo le eno leto za posa-
mezni letnik na isti ravni izobraževanja.

5. člen
Do štipendije so upravičeni kandidati, ki poleg drugih 

pogojev iz tega pravilnika izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
– so državljani Republike Slovenije z bivališčem v Občini 

Ajdovščina, izjemoma lahko štipendijo pridobi študent, ki nima 
prebivališča v Občini Ajdovščina, ima pa bivališče v eni izmed 
severno primorskih občin, kolikor se študijski program, v kate-
rega je vključen, izvaja na območju Občine Ajdovščina in ga kot 
lokalno pomembni program s sklepom potrdita odbora, ki po-
krivata področje gospodarstva in družbenih dejavnosti v občini,

– imajo status dijaka in so pred 22. letom starosti prvič 
vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega 
poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega 
strokovnega ter splošnega izobraževanja ali

– imajo status študenta in so pred dopolnjenim 27. letom 
starosti prvič vpisani v program višjega ali visokošolskega izo-
braževanja prve ali druge stopnje.

Vlagatelj lahko ob izpolnjevanju pogojev iz tega pravilnika 
pridobi štipendijo za izobraževanje v tujini, kolikor gre za javno 
veljavni izobraževalni program in izobraževalno inštitucijo, ki 
sta ustrezno akreditirana ter v Republiki Sloveniji ni ustreznega 
izobraževalnega programa.

6. člen
Štipendije ni možno dodeliti:
– za vpis v letnik, v katerega je dijak oziroma študent 

ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa,
– za izobraževalni program na ravni izobraževanja, ki je 

enaka ali nižja ravni, ki jo je dijak oziroma študent že dosegel,
– osebam, ki prejemajo eno izmed štipendij iz tega pra-

vilnika,
– osebam, ki prejemajo drugo kadrovsko štipendijo,
– osebam, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samo-

stojno registrirano dejavnost,
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– osebam, vpisanim v evidenco brezposelnih oseb pri 
pristojnem organu,

– poslovodnim osebam gospodarske družbe.

III. ŠTIPENDIJE ZA LOKALNO POMEMBNE  
ALI DEFICITARNE POKLICE

7. člen
Štipendija za lokalno pomembne ali deficitarne poklice 

je namenjena dijakom oziroma študentom, ki se izobražujejo 
za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, ki jih s sklepom 
določita odbora, ki v občini pokrivata področje gospodarstva in 
družbenih dejavnosti na podlagi podatkov o potrebah trga dela. 
Sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev se 
sprejme v začetku koledarskega leta in javno objavi.

8. člen
Do štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice 

so upravičeni dijaki oziroma študenti, ki:
– izpolnjujejo splošne pogoje za pridobitev štipendije iz 

5. člena tega pravilnika,
– se izobražujejo za lokalno pomembne ali deficitarne 

poklice opredeljene v sklepu iz prejšnjega člena tega pravilnika.
Ob izpolnjevanju pogojev imajo prednost pri dodelitvi 

štipendije kandidati z boljšim uspehom. Upošteva se doseženo 
povprečje ocen v preteklem šolskem oziroma študijskem letu. 
Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za študijsko 
leto, za katero se upošteva povprečna ocena.

9. člen
Višina štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne 

poklice mesečno znaša:
– za dijaka 12 % minimalne plače,
– za študenta 25 % minimalne plače.
Za določitev višine štipendije se upošteva javno objavljen 

podatek o višini minimalne plače v Republiki Sloveniji v mese-
cu pred javnim razpisom. Višina štipendije štipendistov, ki že 
prejemajo štipendijo se uskladi enkrat letno, upoštevaje višino 
minimalne plače v mesecu avgustu tekočega leta in velja od 
1. septembra dalje.

IV. OBČINSKE ŠTIPENDIJE

10. člen
Občinska štipendija je namenjena dijakom oziroma štu-

dentom, ki izhajajo iz socialno in ekonomsko šibkejših družin, 
z namenom vzpostavljanja enakih možnosti za izobraževanje.

11. člen
Do občinske štipendije so upravičeni dijaki oziroma štu-

denti, ki:
– izpolnjujejo splošne pogoje za pridobitev štipendije iz 

5. člena tega pravilnika,
– imajo pridobljeno pravico do državne štipendije.
Ob izpolnjevanju pogojev imajo prednost pri dodelitvi 

občinske štipendije kandidati z ugotovljenim nižjim dohodkom 
na družinskega člana. Upošteva se podatek o dohodku na dru-
žinskega člana iz trenutno veljavne odločbe o pridobitvi pravice 
do državne štipendije. Ob enakem dohodku na družinskega 
člana imajo prednost kandidati z boljšim uspehom. Upošteva 
se doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem oziroma štu-
dijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za 
študijsko leto, za katero se upošteva povprečna ocena.

12. člen
Višina občinske štipendije mesečno znaša:
– za dijaka 3,5 % minimalne plače,
– za študenta 7 % minimalne plače.
Za določitev višine štipendije se upošteva javno objavljen 

podatek o višini minimalne plače v Republiki Sloveniji v mesecu 
pred javnim razpisom.

V. DODATKI K ŠTIPENDIJAM

13. člen
Štipendist je upravičen do dodatka za dosežen uspeh, 

kolikor izpolnjuje pogoje, določene v merilih.

Merila
Povprečna ocena dijaka
v preteklem šolskem letu

Višina dodatka 
v €/mesec

od vključno 4,0 do vključno 4,25 10
nad 4,25 do vključno 4,5 15
nad 4,5 20

Povprečna ocena študenta
v preteklem šolskem letu

Višina dodatka 
v €/mesec

od vključno 8,0 do vključno 8,5 10
nad 8,5 do vključno 9,0 15
nad 9,0 20

Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za šolsko 
leto, za katero se upošteva povprečna ocena.

Do dodatka za uspeh ni upravičen štipendist v 1. letniku 
izobraževalnega programa.

VI. POSTOPEK DODELJEVANJA, IZPLAČEVANJA 
ŠTIPENDIJ TER DRUGI POGOJI  

ZA PREJEMANJE ŠTIPENDIJ

14. člen
Štipendije po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi 

javnega razpisa, izvedenega v mesecu septembru tekočega 
leta. Javni razpis se javno objavi. Javni razpis mora vsebovati 
pogoje za dodelitev štipendij, vrste štipendij, število razpisanih 
štipendij, višino štipendije, zahtevano dokumentacijo, rok za 
vložitev prijave na javni razpis ter druge podatke pomembne 
za dodelitev štipendij.

Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje 
župan. Komisija šteje 3 člane v naslednji sestavi:

– predstavnik občinske uprave: 1 član,
– predstavnik odbora za gospodarstvo in gospodarske 

javne službe: 1 član,
– predstavnik Mladinskega sveta Ajdovščina: 1 član.

15. člen
Vlagatelj vloži vlogo za dodelitev štipendije na obrazcu, 

določenem v javnem razpisu.
Vlogi mora biti priloženo:
– dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče 

šolsko oziroma študijsko leto,
– dokazilo o učnem uspehu oziroma študijskem uspehu 

zadnjega leta izobraževanja,
– dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih (velja 

samo za študente),
– življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja ter 

kariernih ciljev (velja samo za kandidate, ki se prijavljajo na raz-
pis za štipendijo za lokalno pomembne ali deficitarne poklice),

– odločbo o pridobljeni državni štipendiji (priložijo kandi-
dati, ki se prijavljajo na razpis za občinsko štipendijo),

– druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.
Potrdilo o stalnem bivališču v Občini Ajdovščina ter po-

trdilo o državljanstvu bo občina pridobila iz uradnih evidenc.

16. člen
Komisija po poteku roka za oddajo vlog, izvede odpira-

nje vlog. Komisija pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso 
popolne, da jih dopolnijo v roku 8. dni. Nepopolne vloge, ki jih 
vlagatelji v roku ne dopolnijo, se zavržejo.

Komisija v nadaljevanju, upoštevaje pogoje in merila, 
pripravi predlog za dodelitev štipendij, zavrnitvi oziroma zavr-
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ženju vlog. O dodelitvi štipendije odloča na prvi stopnji občinska 
uprava, ki izda odločbo. O pritožbah zoper odločbo občinske 
uprave odloča župan.

Pri dodeljevanju štipendij po tem pravilniku se uporabljajo 
določbe predpisa, ki ureja splošni upravni postopek.

17. člen
Štipenditor in štipendist medsebojna razmerja glede pre-

jemanja štipendije uredita s pogodbo. Za štipendista, ki še ni 
polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali 
skrbnik.

Štipendija se izplačujejo vseh dvanajst mesecev, in sicer 
za čas od 1. septembra do 31. avgusta za dijake, oziroma za 
čas od 1. oktobra do 30. septembra za študente. Štipendija se 
izplačujejo tudi v času absolventskega staža, vendar največ 
eno leto. V zadnjem letniku srednje oziroma poklicne šole, se 
štipendija izplačuje do vključno meseca junija.

18. člen
Obveznosti štipendista:
– da uspešno zaključi posamezni letnik, za katerega je 

prejemal štipendijo,
– da uspešno zaključi izobraževalni program, za katerega 

je pridobil štipendijo glede na čas trajanja izobraževalnega 
programa,

– da občini dostavi ustrezno dokazilo o uspešno zaključe-
nem letniku oziroma izobraževalnem programu,

– da obvešča občino o vseh spremembah, ki vplivajo na 
prejemanje štipendije v roku 8 dni od nastali spremembi ali 
v 8 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel (prekinitev 
izobraževanja, sprememba stalnega prebivališča, sprememba 
dohodkov, premoženja in prejemkov, ki so bili podlaga za pri-
dobitev občinske štipendije, sprememba smeri izobraževanja, 
o drugih okoliščinah).

19. člen
Štipendijsko razmerje preneha, ko štipendist:
– izpolni vse obveznosti iz štipendijskega razmerja,
– ne izpolnjuje več pogojev za prejemanje štipendije po 

tem pravilniku,
– prekine izobraževanje za izobraževalni program, za 

katerega je pridobil štipendijo,
– pridobi štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih 

podatkov,
– odpove štipendijo,
– sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli.

20. člen
Štipendist je dolžan vrniti izplačano štipendijo v naslednjih 

primerih:
– če ne zaključi letnika izobraževanja,
– če ne zaključi izobraževalnega programa v predvidenih 

rokih določenih v pogodbi,
– če ne izpolni obveznosti iz 24. člena tega pravilnika,
– če pridobi štipendijo na podlagi posredovanih neresnič-

nih podatkov.
V primeru iz četrte alinee tega člena je štipendist dol-

žan vrniti štipendijo skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi 
obresti.

21. člen
Izjemoma lahko občina iz utemeljenega razloga štipendi-

sta delno ali v celoti oprosti vračila štipendije, razen v primeru 
iz četrte alinee prejšnjega člena.

Kot utemeljeni razlogi se štejejo:
– smrt v družini oziroma nastop invalidnosti I. kategorije 

štipendista ali njegovih staršev,
– najmanj 24 mesecev neprekinjeno trajajoče bolezni 

oziroma poškodbe štipendista ali njegovih staršev,
– težak socialni položaj štipendista ali njegovih staršev.

VII. POSEBNI POGOJI PREJEMANJA ŠTIPENDIJ  
ZA LOKALNO POMEMBNE ALI DEFICITARNE POKLICE

22. člen
Štipendist, ki prejema štipendijo za lokalno pomembne 

ali deficitarne poklice, je dolžan v pogodbeno določenih rokih 
dostaviti dokazilo o vpisu v naslednji letnik oziroma potrdilo o 
zaključku študija.

23. člen
Štipendijsko razmerje miruje in štipendija se ne izplačuje, 

če štipendist:
– ponavlja isti letnik ali ne izpolnjuje pogojev za napredo-

vanje v višji letnik istega izobraževalnega programa na isti ravni 
izobraževanja, za katerega je pridobil štipendijo,

– koristi starševske pravice (starš, ki prejema dodatek po 
zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke),

– ne dostavi ustreznih dokazil za nadaljnje prejemanje 
štipendije.

Štipendijsko razmerje miruje največ eno leto. Štipendija se 
štipendistu ponovno izplačuje od prvega dne naslednjega mese-
ca po izpolnitvi pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije in do-
stavi ustreznih dokazil, ki jih predvideva pogodba o štipendiranju.

24. člen
Štipendist se je po zaključku šolanja v roku treh mesecev 

dolžan zaposliti na območju občine Ajdovščina, najmanj za čas 
prejemanja štipendije, v kolikor obstaja ustrezna zaposlitev glede 
na smer izobraževanja.

VIII. NAGRADE ZA IZJEMNE DOSEŽKE  
IN USPEHE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

25. člen
Nagrade za izjemne dosežke in uspehe (v nadaljevanju: 

nagrada) so namenjene dijakom in študentom kot nagrada za 
izjemne dosežke na področju znanosti, kulture, umetnosti ter 
uspehov na področju izobraževanja.

26. člen
Do nagrade so upravičeni dijaki oziroma študenti, ki izpol-

njuje splošne pogoje iz 5. člena tega pravilnika ter so dosegli:
1. izjemen dosežek na državnem oziroma mednarodnem 

tekmovanju iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti, pod 
pogoji: da ima organizator tekmovanja javno objavljen akt o or-
ganizaciji ali izvedbi tekmovanja, da so tekmovanja organizirana 
najmanj v dveh stopnjah (regijsko, državno oziroma državno, 
mednarodno), da je uvrstitev tekmovalcev na višji nivo tekmo-
vanja možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji, ali

2. izjemen dosežek oziroma uspeh na kulturno/umetni-
škem področju, pod pogoji: da je bilo izvedenih 5 avtorskih 
razstav oziroma nastopov oziroma predstavitev, da sta bili o 
dosežku oziroma uspehu objavljeni najmanj dve pisni pozitivni 
strokovni kritiki v tiskani ali elektronski publikaciji.

Za dokazovanje dosežkov iz 1. in 2. točke se upošteva 
obdobje zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih let.

Letno se ob zadostnem številu prijav vlagateljev, ki izpol-
njujejo pogoje iz tega člena pravilnika, praviloma podeli enako 
število nagrad pod točko 1. in točko 2.

V primeru večjega števila prijav od razpoložljivih sredstev 
se denarna nagrada pod 1. oziroma 2. točko prvega odstavka 
tega člena dodeli kandidatom z boljšim uspehom. Upošteva se 
doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem oziroma študij-
skem letu. Študent mora imeti opravljenih 80 % obveznosti za 
študijsko leto, za katero se upošteva povprečna ocena.

27. člen
Višina letne nagrade znaša od 50 % do 60 % minimalne 

plače in se izplača v enkratnem znesku. Za določitev višine 
nagrade se upošteva javno objavljen podatek o višini minimalne 
plače v Republiki Sloveniji v mesecu pred javnim razpisom.
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28. člen
Glede postopka podeljevanja nagrad, javnega razpisa ter 

vseh postopkov do vključno izdaje odločbe o pridobitvi nagrade 
se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo do-
deljevanje štipendij.

29. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 
2015 dalje.

Št. 110-12/2014
Ajdovščina, dne 18. septembra 2014

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

2910. Pravilnik o subvencioniranju nakupa 
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 
na območju Občine Ajdovščina

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 41. seji 
dne 18. 9. 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju  
Občine Ajdovščina

1. člen
(splošno)

S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek dodeljeva-
nja subvencij, namenjenih za nakup in vgradnjo individualnih ali 
skupinskih malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunal-
ne odpadne vode (v nadaljevanju: MKČN) iz enostanovanjskih ali 
večstanovanjskih stavb na območju Občine Ajdovščina.

2. člen
(upravičenci)

Upravičenci dodelitve subvencij so fizične osebe s stalnim 
prebivališčem na območju Občine Ajdovščina, ki so lastniki 
ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na 
območju aglomeracij, določenih s tem pravilnikom (v nadaljeva-
nju: upravičenci). Do subvencije niso upravičene pravne osebe.

3. člen
(pogoji)

Občina subvencionira nakup in vgradnjo MKČN velikosti 
do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE) pod 
naslednjimi pogoji:

1. enostanovanjska ali večstanovanjska stavba (v na-
daljevanju: stavba), za katero se dobavi in vgradi MKČN, leži 
na naslednjih območjih aglomeracij, določenih v Operativnem 
programu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode 
Občine Ajdovščina št. 353-87/03 z dne 10. 2. 2006, katerih 
skupna obremenitev ne presega 150 PE, oziroma je gostota 
skupne obremenitve PE manjša od 10 PE/ha:

– Žagolič (št. aglomeracije 1410),
– Predmeja (št. aglomeracije 1333, 1395, 1393),
– Otlica (št. aglomeracije 1348),
– Višnje (št. aglomeracije 1431),
– Zavino (št. aglomeracije 1248),
– Vrtovče (št. aglomeracije 1295),
– Skrilje (št. aglomeracije 1337),

– Tevče (št. aglomeracije 1292),
– Ravne (št. aglomeracije 1331),
– Podkraj – Hrušica (št. aglomeracije 1434);
2. stavba, za katero se dobavi in vgradi MKČN, leži izven 

območij aglomeracij, ki so naštete v prejšnji točki tega pravil-
nika, ter je ni mogoče priklopiti na obstoječi oziroma planirani 
javni kanalizacijski sistem v štiriletnem obdobju. Potrdilo o tem 
izda občinska uprava;

3. stavba, za katero se dobavi in vgradi MKČN, ima ve-
ljavno pridobljeno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev objektov, ali ima na podlagi določil prvega 
odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) uporab-
no dovoljenje;

4. MKČN mora imeti pridobljeno izjavo o skladnosti iz-
delka, da ustreza standardom iz Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) – v nadaljevanju: Uredba, in 
je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti 
in označevanje gradbenih proizvodov;

5. za MKČN mora biti s strani izvajalca javne službe odva-
janja in čiščenja komunalnih odpadnih voda izdelana pozitivna 
ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je njeno 
obratovanje v skladu z določbami Uredbe, ki jo mora upraviče-
nec dostaviti v roku 6 mesecev po vgraditvi MKČN;

6. čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti 
skladno z ostalimi določili Uredbe;

7. lokacija postavitve MKČN mora omogočati neoviran 
dostop za vzdrževanje naprave in odvoz blata;

8. upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na kate-
rem se načrtuje postavitev MKČN;

9. MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;
10. upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno 

MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo 
zadolžena za upravljanje MKČN.

4. člen
(višina subvencij)

Sredstva za nakup in vgradnjo MKČN se vsako leto za-
gotovijo v proračunu Občine Ajdovščina. Na podlagi določene 
višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa po-
goje za dodelitev subvencij.

Višina subvencije za MKČN je do 30 % upravičenih stro-
škov, oziroma največ 1.000,00 EUR za posamezno enostano-
vanjsko stavbo.

Višina subvencije za MKČN je do 30 % upravičenih stro-
škov, oziroma največ 1.500,00 EUR za večstanovanjsko stavbo.

V primeru dobave in vgradnje MKČN za več stanovanjskih 
objektov različnih upravičencev so do subvencije upravičeni 
vsi upravičenci skupaj v višini do 30 % upravičenih stroškov, 
vendar največ 2.000,00 EUR za posamezno MKČN.

Upravičeni stroški so stroški dobave in vgradnje MKČN. 
DDV in stroški izdelave pozitivne ocene obratovanja niso upra-
vičeni stroški.

5. člen
(javni razpis)

Občina za vsako leto objavi javni razpis na občinski sple-
tni strani ali v drugih medijih. V javnem razpisu se določi:

1. naziv in sedež občine,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. pogoje za kandidiranje na javnem razpisu,
5. razpoložljivo višino sredstev,
6. rok in naslov vložitve vlog,
7. rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu,
8. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo 

informacije in razpisno dokumentacijo.
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6. člen
(vloga)

Vlagatelji se na javni razpis prijavijo s pisno vlogo. Vloga 
se poda na obrazcih razpisne dokumentacije na naslov: Občina 
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

7. člen
(postopek)

Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z 
razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje 
župan.

Naloge komisije so:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom upravičencev in višine 

subvencij po posameznih upravičencih,
4. spremljanje namenske porabe subvencij,
5. druge naloge, povezane z izvedbo javnega razpisa.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele 

vloge po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev 
najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o 
dodelitvi subvencij.

Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispe-
lih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev posameznega 
leta za ta namen.

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi subvencij občin-
ska uprava izda odločbo. Zoper odločbo je mogoča pritožba pri 
županu.

Upravičenec lahko pridobi subvencijo za isto naložbo le en-
krat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, 
do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljeno sub-
vencijo skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo 
od dneva izplačila upravičencu do dneva vračila v primerih, ko 
se ugotovi:

– da je bila dodeljena subvencija delno ali v celoti nenamen-
sko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve subven-
cije navajal neresnične podatke,

– da v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN upravičenec ni 
dostavil pozitivne ocene obratovanja iz 5. točke 3. člena tega 
pravilnika,

– druge nepravilnosti pri porabi subvencije.
Komisija iz prvega odstavka tega člena lahko pred izplačilom 

subvencije opravi ogled MKČN, za katero se pomoč dodeljuje.
Upravičenec v obdobju 5 let od prejema subvencije ne sme 

odtujiti MKČN, za katero je prejel subvencijo, razen če je bila 
stavba, za katero se je vgradila MKČN, v tem času priključena na 
javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca javne službe.

8. člen
(pogodba in nakazilo subvencije)

Medsebojne pravice in obveznosti med upravičencem ter 
Občino Ajdovščina se določijo s pogodbo.

Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do 10. 11. tekoče-
ga leta, pošljejo upravičenci zahtevek za izplačilo z vsemi zahte-
vanimi prilogami na Občino Ajdovščina. Nakazilo subvencije se 
izvrši na osebni račun upravičenca 30. dan od prejema popolnega 
zahtevka.

9. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 354-43/2014
Ajdovščina, dne 23. septembra 2014

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

ILIRSKA BISTRICA

2911. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska 
Bistrica v obdobju oktober–december 2014

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 34. člena Sta-
tuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 
30/98, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave glasila Snežnik, 
št. 4/06) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 26. 9. 2014 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica  

v obdobju oktober–december 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. oktobra do 31. decembra 2014 (v nadaljnjem besedilu: ob-
dobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 11/11 – UPB4, 110/11 – 
ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 64/13 v nadalje-
vanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki določijo v višini porabljenih 
sredstev v enakem obdobju lani. Obseg odhodkov in drugih 
izdatkov v obdobju 1. oktobra–31. decembra 2014 tako znaša 
4.170.816,75 evrov.

Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. členu ZJF 
oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega finan-
ciranja lahko povečajo ali zmanjšajo.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, določbe Zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije in Odloka o proračunu 
Občine Ilirska Bistrica za leto 2013.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju 
nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun 
občine za leto 2014.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE  
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine 327.005 evrov, ki je potrebna za odplačilo glavnic 
dolga v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. oktobra 2014 dalje.

Št. 410-212/2013
Ilirska Bistrica, dne 26. septembra 2014

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

MORAVSKE TOPLICE

2912. Sklep o imenovanju nadomestnega 
namestnika člana občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) in 16. člena Statuta 
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14), je Občin-
ski svet Občine Moravske Toplice na dopisni seji dne 29. 9. 
2014, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, sprejel 

S K L E P
o imenovanju nadomestnega namestnika člana 

občinske volilne komisije

I.
BREDI LÜK CIFER, Martjanci po zakonu preneha funkcija 

namestnice člana Občinske volilne komisije Občine Moravske 
Toplice.

Za preostanek mandatne dobe se v Občinsko volilno ko-
misijo Občine Moravske Toplice imenuje nadomestni namestnik 
člana JOŽEF KRŽANKO, Fokovci.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 901-00008/2014-3
Moravske Toplice, dne 29. septembra 2014

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

NOVO MESTO

2913. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
nadomestna gospodarska cona ob Straški 
cesti

Na podlagi 61. in 61.a člena v povezavi s sedmim odstav-
kom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt 

(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 16. člena 
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je 
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 6. dopisni seji v 
času od 15. 9. 2014 do 18. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Od-

loka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu nadomestna 
gospodarska cona ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 117/08), 
ki jih je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o., pod številko 
J-4/14. Sestavlja jih tekstualni del in grafične priloge.

2. člen
V 2. členu se v točki »B) Grafični del« za točko 15. doda 

nova točka, ki se glasi: »15a. Etapnost izvajanja prostorskih 
ureditev, M 1:1500.«

3. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestna gospodarska cona je namenjena proizvo-

dnim, obrtnim, poslovno-storitvenim dejavnostim, ravnanju z 
odpadki, skladiščenju, parkiranju tovornih vozil in podobnim 
dejavnostim ter v manjši meri trgovini, gostinstvu in drugim 
spremljajočim dejavnostim.«

4. člen
V 5. členu se na koncu drugega odstavka pred piko doda 

vejica in besedilo: 
»ki se vzhodno od območij št. 4, 5 in 6 lahko uredijo tudi 

kot površine in objekti za ravnanje z odpadki«.

5. člen
V 7. členu se druga alineja prvega odstavka spremeni 

tako, da se glasi: 
»gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (majhne 

stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, pomožni objekti v 
javni rabi, ograje, podporni zidovi, priključki na objekte gospo-
darske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, kolesar-
ske poti, pešpoti, gozdne poti in podobno, pomožni komunalni 
objekti) skladno s predpisi, ki urejajo razvrščanje objektov 
glede na zahtevnost gradnje,«

6. člen
V 7. členu se doda nova tretja alineja prvega odstavka, 

ki se glasi: 
»kontejnerji s stranišči, umivalniki in prhami ter kontejnerji 

za potrebe vratarnice,«

7. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne 

klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega po-
mena, se dovoljeni objekti na območju OPPN razvrščajo na: 

1 STAVBE:
12 Nestanovanjske stavbe (ob upoštevanju omejitev gle-

de dopustnih dejavnosti) 
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
211 Objekti transportne infrastrukture – ceste
222 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-

getski vodi – distribucijski plinovod, distribucijski cevovod za 
vodo in pripadajoči objekti, cevovod za odpadno vodo, hidranti, 
distribucijski elektroenergetski vodi in trafo-postaje ter komuni-
kacijska omrežja)

24205_Ograja, oporni zid, škarpa.«
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8. člen
V 7. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Na območju parkirišč so dopustni nadstrešnice in kon-

tejnerji za potrebe vratarnice. Dopustni so tudi kontejnerji s 
stranišči, umivalniki in prhami, in sicer po največ štirje na vsako 
območje parkirišč in manipulacije, pri čemer se zagotovi njiho-
va postavitev v enotnih linijah vzdolž dostopne ali interne ceste 
ali vzdolž vzhodnega roba območja OPPN.«

9. člen
V 8. členu se prvi odstavek izbriše. Drugi odstavek se 

preštevilči v prvi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Skladno s klasifikacijo iz Uredbe o standardni klasifikaciji 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljevanju 
Uredba) so dovoljene naslednje dejavnosti:
C. PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

10. Proizvodnja živil
11. Proizvodnja pijač
12. Proizvodnja tobačnih izdelkov
13. Proizvodnja tekstilij
14. Proizvodnja oblačil
15. Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 

(razen 15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna)
16. Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz 

lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
17. Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 
18. Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev 

zapisa
21. Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
22. Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
23. Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
25. Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 

naprav
28. Proizvodnja drugih strojev in naprav
29. Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
30. Proizvodnja drugih vozil in plovil
31. Proizvodnja pohištva 
32. Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
33. Popravila in montaža strojev in naprav

D. OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.120 Prenos električne energije
35.130 Distribucija električne energije
35.140 Trgovanje z električno energijo

E. OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI 
IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov (od tega 
samo zbiranje odpadnih olj, baterij, odpadnih kemikalij 
in podobno)
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov 
in odpadkov (razen predelave drugih ostankov 
in stranskih proizvodov živilske in tobačne industrije 
v sekundarne surovine)

F. GRADBENIŠTVO
41. Gradnja stavb
42. Gradnja inženirskih objektov
43. Specializirana gradbena dela

G. TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 
VOZIL
45. Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih 

vozil
46. Posredništvo in trgovina na debelo, razen 

z motornimi vozili
47. Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

H. PROMET IN SKLADIŠČENJE
49. Kopenski promet; cevovodni transport
52. Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
53. Poštna in kurirska dejavnost

I.  GOSTINSTVO
55. Gostinske nastanitvene dejavnosti
56. Dejavnost strežbe jedi in pijač

N.  DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
77. Dajanje v najem in zakup
79. Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev 

potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
80. Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
81. Dejavnost oskrbe stavb in okolice
82. Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene 

dejavnosti
S. DRUGE DEJAVNOSTI

96.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«
Tretji odstavek se preštevilči v drugi odstavek.

10. člen
V 9. členu se v prvem odstavku na koncu prve alineje 

doda stavek, ki se glasi: »Tlorisni gabarit kleti je lahko večji ali 
manjši od gabarita zgornjih etaž.«

11. člen
V 9. členu se v drugem odstavku na koncu doda stavek, 

ki se glasi: »Pri projektiranju zahtevanega deleža zelenega po-
vršin na posamični gradbeni parceli se predvidijo tudi krajinske 
rešitve, ki bodo s sistemom zelenih barier, usmerjenih pogledov 
in podobnih strokovnih rešitev pripomogle h kakovostni integra-
ciji gospodarske cone v širši krajinski prostor.«

12. člen
V 9. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vertikalni gabariti: Višine objektov 1, 2 in 2a (vzdolž 

Straške ceste na južnem delu OPPN) so največ (2) K + P + 2 
in najmanj P + 1 oz. 5 m. Višine objektov morajo biti medse-
bojno poenotene oziroma oblikovno smiselno usklajene. Višine 
objektov na območjih od št. 3 do 8 so največ (2) K + P + 2 in 
najmanj P. Noben objekt na območju NGC ne sme presegati 
absolutne višine 210 m n.v.«

13. člen
V 9. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Oblikovanje objektov: Objekti morajo biti oblikovani so-

dobno, medsebojno poenoteno in naj bodo enostavnih pravo-
kotnih oblik. Dovolijo se izjeme pri oblikovanju vhodov, nadstre-
škov. Objekti naj se poenotijo po materialih in barvah – dovolijo 
se svetle, zemeljske barve fasad, lahko tudi sive, dovoli se 
omet ali fasadne obloge in temne strehe (temnosiva, siva, črna, 
temnorjava), ki ne smejo biti bleščeče. Strehe naj bodo ravne, 
dovolijo se tudi nizke eno ali dvokapnice z naklonom do največ 
10 stopinj ali nizke polkrožne strehe, vendar naj bodo strehe v 
teh primerih na fasadi zakrite s horizontalnim strešnim vencem. 
Ti naj bodo poudarjeni (z napisi, barvo ipd.). Nadstrešnice in 
kontejnerji se oblikujejo sodobno in medsebojno poenoteno.

Objekt 1 (na vzhodnem delu bencinska črpalka, na zaho-
dnem gostinsko poslovni program): oblikuje se kot zaključena 
celota, klet objekta je nivojsko izenačena in dostopna tudi s 
parkirišča tovarne Adria Mobil.

Objekt 2 (poslovno-storitveni objekt): objekt je postavljen 
na južno gradbeno linijo. Objekt lahko na vzhodnem delu iz-
korišča naklon terena proti vzhodu, zato je lahko kletna etaža 
delno ali v celoti odprta in se prilagaja terenskim danostim. V 
delu, kjer je kletna etaža odprta, je oblikovana enotno tran-
sparentno kot pritličje. V strukturni zasnovi je objekt vzdolžno 
členjena lamela z osrednjo komunikacijo in prečnimi dostopi. 
Dimenzioniran je v rastru, ki omogoča maksimalno fleksibilnost 
programov (poslovni, nastanitveni, gostinski itd.).

Južna fasada objektov 1 in 2 mora biti mestotvorno ar-
hitekturno oblikovana, oba objekta pa morata biti oblikovno 
usklajena. Pritličje mora biti vsaj na južni strani transparen-
tno, kar je namenjeno prepoznavanju programov v notranjosti 
objekta (gostinski lokali, špedicije ipd.). 

Objekt 2a (poslovno-storitveni objekt): Oblikovanje 
objekta naj se poenoti oziroma uskladi z oblikovanjem objek-
tov 1 in 2.«
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14. člen
V 15. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Parkirne površine se uredijo na posameznih gradbenih 

parcelah in morajo zadoščati potrebam po parkirnih prostorih 
za različne dejavnosti. V okviru pogojev za objekte, ki dovolju-
jejo izvedbo kleti, se lahko uredi tudi parkirne hiše pod objekti in 
manipulacijskimi površinami ter parkirišči, padavinska voda iz 
kletnih prostorov pa se mora na stroške investitorja prek lastnih 
črpališč prečrpavati v padavinsko kanalizacijo. Dopustna je 
izgradja parkirnih hiš za posamezne objekte ali za več objektov 
oziroma sosednjih, medsebojno povezanih gradbenih parcel. 

Za poslovne površine se zagotovi vsaj eno parkirno me-
sto na 30 m2 površine objekta. Za ostale površine je število 
parkirnih mest odvisno od vrste dejavnosti, zato se določa v 
sklopu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu 
s pravilniki oziroma Tehničnimi normativi za projektiranje in 
opremo  mestnih prometnih površin (Prometnotehnični inštitut 
FAGG, Ljubljana 1991).«

15. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Možna je tudi oskrba z vodo iz vrtine, ki se uredi na samem 

območju za potrebe ogrevanja s toplotnimi črpalkami, ki se na-
mestijo na posameznih objektih. Voda iz vrtine se lahko uporablja 
tudi v tehnološke oz. sanitarne namene in za požarno varnost.« 

16. člen
V 22. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Odpadna padavinska voda, ki nastane zaradi ravnanja 

z odpadki (izcedna voda), se mora predhodno očistiti in potem 
ustrezno odvajati v padavinsko kanalizacijo, v nasprotnem pri-
meru  mora spremembo oziroma drug način odvajanja potrditi 
upravljavec javne kanalizacije. Pred izpustom v kanalizacijo se 
uredi vzorčno mesto za izcedne vode.« 

Dosedanji četrti odstavek se preštevilči v peti odstavek.

17. člen
Naslov 30. člena se spremeni tako, da se glasi: »Ukrepi 

za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo 
pred požarom« 

30. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje po-

trebnih ureditev je treba upoštevati določila Slovenskega stan-
darda SIST EN 1998-1 Evrokod 8 in Nacionalnega dodatka k 
SIST EN 1998-1 za območje seizmične intenzitete VII. stopnje 
lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg. Pri projektiranju objektov 
se upošteva projektni pospešek tal 0.175 g. 

(2) Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov 
za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred 
vojnimi dejstvovanji glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdr-
ževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno pred-
videti. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.

(3) Zagotovijo se potrebni odmiki od meje parcel in med 
objekti ter potrebne protipožarne ločitve, da se prepreči širjenje 
požara na sosednje objekte. Zagotovijo se viri vode za gaše-
nje. Zagotovijo se neovirani in varni dovozi, dostopi in delovne 
površine za intervencijska vozila.«

18. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Izvedba ureditev na območju NGC se predvidi fazno:
– v 1. fazi se za celotno območje izvede obodna parcelacija,
– v 2. fazi se pridobi gradbena dovoljenja za predhodna 

dela na celotnem območju (sečnja gozda in izravnava reliefa) 
skladno s 34. členom tega odloka, 

– v 3. fazi se izvede vsa potrebna gospodarska javna 
infrastruktura, vključno s prometnimi ureditvami in lahko že del 
gradnje objektov ter zunanjih ureditev na posameznih parcelah. 
3. faza se lahko izvede v dveh etapah, in sicer za območje eta-
pe 1. in za območje etape 2., katerih površina je določena na 
karti Etapnost izvajanja prostorskih ureditev. Na območju vsake 

od etap se lahko gradijo načrtovane prostorske ureditve, ki niso 
objekti gospodarske javne infrastrukture, sočasno z gradnjo 
načrtovanih objektov gospodarske javne infrastrukture oziroma 
po njihovi izgradnji.

– v naslednjih fazah se (lahko postopno) uredijo še preo-
stali objekti z zunanjimi ureditvami.

(2) Predhodno oziroma najkasneje sočasno z gradnjo 
objektov se morajo izvesti objekti gospodarske javne infrastruk-
ture. Obratovanje objektov pred dograditvijo potrebne komunal-
ne opreme ni dovoljeno. V primeru gradnje gospodarske javne 
infrastrukture na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju z 
občino mora biti le ta predhodno predana v uporabo.« 

KONČNE DOLOČBE

19. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka 

opravlja ministrstvo, pristojno za prostor in druge inšpekcijske 
službe. 

20. člen
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega pro-

storskega načrta se hranijo v analogni in digitalni obliki in so 
na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu 
Upravne enote Novo mesto.

21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 350-42/2013
Novo mesto, dne 18. septembra 2014

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r. 

2914. Odredba o dopolnitvi Odredbe o izvedbenih 
aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa 
v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 
4. člena, tretjega odstavka 15. člena, prvega odstavka 17. čle-
na, četrtega odstavka 26. člena in 43. člena Odloka o ureditvi 
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, 
št. 57/09, 74/09 in 36/11) ter 16. člena Statuta Mestne občine 
Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne 
občne Novo mesto na 5. dopisni seji v času od 25. 8. 2014 do 
29. 8. 2014 sprejel

O D R E D B O
o dopolnitvi Odredbe o izvedbenih aktih  
k Odloku o ureditvi cestnega prometa  

v Mestni občini Novo mesto

1. člen
V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega 

prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 81/09, 
43/11) se v poglavju III. poglavju »Javne parkirne površine, 
kjer se plačuje parkirnina ter njena višina in način plačevanja« 
v prvem odstavku 10. člena doda nova:

»– parkirišče ob Kandijski ulici«

2. člen
V poglavju »TARIFNI RAZREDI« se doda še ena alineja 

v prvem odstavku  2. tarifnega razreda ter v prvem odstavku 
3. tarifnega razreda, in sicer tako, da se sedaj glasita:
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»2. tarifni razred
(1) V 2. tarifni razred spadajo: 
– parkirni prostori Ob Težki vodi, 
– Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki) in 
– parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo,
– parkirišče ob Kandijski ulici:

šifra k.o. ime k.o. številka površina lastnik

1483 KANDIJA 436 1144 Quiz storitve, d.o.o.

1483 KANDIJA 435 829 Quiz storitve ,d.o.o.

1483 KANDIJA 438 1756 Novljan Primož, Mirna Peč

3. tarifni razred
(1) V 3. tarifni razred spadajo: 
– parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval, 
– parkirni prostori Cikava pri Komunali, 
– parkirni prostori Pokopališče Srebrniče, 
– parkirni prostori v parkirni hiši Portoval:

šifra k.o. ime k.o. številka površina lastnik

1484 ŠMIHEL PRI NOVEM MESTU 1388/5 1350 Mestna občina Novo mesto

«

3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-9/2014
Novo mesto, dne 29. avgusta 2014

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r. 

PUCONCI

2915. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci 
št. 2/2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A) ter 16., 101. in 
105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 
– UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 
27. seji dne 18. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Puconci 

št. 2/2014

1. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2014 se 

spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans 

št. 2/2014
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 11.283.959

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.842.877
70 DAVČNI PRIHODKI 4.834.579

700 Davki na dohodek in dobiček 4.126.871
703 Davki na premoženje 337.700
704 Domači davki na blago in storitve 370.008

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.008.308
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 330.296
711 Takse in pristojbine 2.000
712 Globe in druge denarne kazni 2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.000
714 Drugi nedavčni prihodki 633.512

72 KAPITALSKI PRIHODKI 408.203
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 5.150
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 403.053

73 PREJETE DONACIJE 5.510
730 Prejete donacije iz domačih virov 5.510

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.027.359
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.297.935
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 2.729.424

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.840.158
40 TEKOČI ODHODKI 5.031.899

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 346.252
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 52.149
402 Izdatki za blago in storitve 1.921.863
403 Plačila domačih obresti 80.000
409 Rezerve 2.631.635
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41 TEKOČI TRANSFERI 2.677.040
410 Subvencije 213.443
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.698.250
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 219.760
413 Drugi tekoči domači transferi 545.587

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.014.412
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.014.412

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 116.807
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 90.269
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 26.538

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –556.199
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 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 4.440

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 4.440
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 4.440
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –4.440

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 600.000
50 ZADOLŽEVANJE 600.000

500 Domače zadolževanje 600.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 177.461
55 ODPLAČILA DOLGA 177.461

550 Odplačila domačega dolga 177.461
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –138.100

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 422.539
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 556.199

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 138.100

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2014 se 

spremeni 19. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja, se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do 
višine 600.000,00 EUR.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0010/2014
Puconci, dne 18. septembra 2014

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

2916. Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Puconci

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 3. in 
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Urad-
ni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 
149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-
10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 
– ZIKS-1C, 108/09, 45/10 – ZIntPK), Uredbe o odvajanju in či-
ščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 88/11, 8/12 in 108/13) in 16. člena Statuta Občine Puconci 
(Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski 
svet Občine Puconci na 27. redni seji dne 18. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne  
in padavinske odpadne vode v Občini Puconci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na 
območju Občine Puconci (v nadaljevanju: občina).

(2) S tem odlokom se določa način opravljanja javne 
službe, ki obsega:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe po vrstah in številu izvajalcev,

2. vrsto in obseg storitev in naloge javne službe ter njiho-
vo prostorska razporeditev,

3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega obli-

kovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja-

nje javne službe, ki so lastnina občine, ter del javne lastnine, ki 
je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,

7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe.
(3) Ta odlok določa tudi ukrepe za učinkovito izvajanje 

javne službe, in sicer:
– vodenje upravnih postopkov in postopkov v skladu z 

javnimi pooblastili,
– vodenje evidenc izvajalca javne službe.
(4) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi 

objektov in naprav za izvajanje javne službe se opredeli v 
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Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za 
odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju 
Občine Puconci (v nadaljevanju: tehnični pravilnik).

2. člen
(javna služba)

(1) Vrste nalog in ukrepe, ki se izvajajo v okviru oprav-
ljanja 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 (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 – v nadaljevanju: Uredba).

(2) Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot 
izrazi, ki jih določa Uredba.

(3) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter 
padavinske vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za javno 
službo, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanali-
zacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(4) Za javno službo se prav tako ne šteje odvajanje in 
čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno ka-
nalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 
in ki pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna odpadna 
voda ali padavinska odpadna voda s streh.

3. člen
(uporabniki)

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe 
ali gradbenega inženirskega objekta in upravljavci javnih povr-
šin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru solastništva 
stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta ob-
veznosti uporabnika javne službe lahko izvaja eden od lastni-
kov, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstano-
vanjskih stavbah brez upravnika obveznosti uporabnika javne 
službe lahko izvaja eden od lastnikov stavbe, če je med njimi o 
tem dosežen pisni dogovor.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstanovanj-
skih stavbah z upravnikom obveznosti uporabnika javne službe 
izvaja upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med 
lastniki stavbe v skladu s predpisom, ki ureja stanovanja.

4. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz prve-
ga člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, 
se uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

5. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

(1) Občina Puconci zagotavlja javno službo v obliki jav-
nega podjetja na celotnem območju občine, v obsegu in pod 
pogoji, določenimi s tem odlokom.

(2) Izvajalec javne službe iz prvega odstavka tega člena 
z Občino Puconci sklene pogodbo o poslovnem najemu infra-
strukture.

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE  
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

6. člen
(zagotavljanje javne službe)

(1) Občina zagotavlja javno službo na območju celotne 
občine na podlagi tega odloka v skladu z uredbo, ki ureja od-
vajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

(2) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v 
nadaljevanju: program odvajanja in čiščenja), katerega predlog 
pripravi izvajalec javne službe v skladu z določili Uredbe, za 
obdobje štirih koledarskih let ter ga pošlje občini v potrditev najka-
sneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove 
veljavnosti. Po njegovi potrditvi s strani občine, program potrdi 
odgovorna oseba izvajalca javne službe.

(3) V primeru sprememb v času veljavnosti programa iz 
prejšnjega odstavka tega člena izvajalec javne službe program 
spremeni in ga pošlje občini v potrditev. Po potrditvi občine pro-
gram potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.

(4) Občina program potrdi, če je skladen z določili tega 
odloka.

(5) Program odvajanja in čiščenja mora izvajalec javne služ-
be objaviti na svoji spletni strani ter uporabnikom javne službe 
omogočiti vpogled tudi v tiskani izvod na sedežu izvajalca javne 
službe.

7. člen
(opredelitev naprav in objektov javne kanalizacije)

(1) Javna kanalizacija je javna infrastruktura lokalnega po-
mena, ki jo zagotavlja občina.

(2) Naprave in objekti javne kanalizacije, ki obsegajo pri-
marno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane 
tehnološke naprave, kot so:

– kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod komu-
nalne in padavinske odpadne vode,

– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske od-
padne vode,

– objekti in naprave vakuumske oziroma podtlačne kana-
lizacije,

– MKČN velikosti najmanj 50 PE,
– komunalne čistilne naprave,
– razbremenilniki visokih vod,
– sprejemnice za odpadne vode,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne 

kanalizacije, 
lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom ter drugimi občin-
skimi predpisi uporablja vsakdo.

(3) Vse naprave in objekti javne kanalizacije so v lasti Občine 
Puconci.

(4) Uporaba infrastrukturnih objektov in naprav iz prvega in 
drugega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer 
je vzpostavljen javni kanalizacijski sistem.

8. člen
(opredelitev naprav in objektov uporabnika)

(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka 

od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne 
kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, 
ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na 
parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do 
zunanje stene stavbe,

– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, peskolovi 
in lovilci olj,

– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v 
stanovanjski stavbi ali drugih stanovanjskih objektih,

– nepretočne greznice, obstoječe greznice ter MKČN z 
zmogljivostjo enako ali manjšo od 50 PE.

Med interno kanalizacijo ne spadajo objekti in naprave, ki so 
namenjeni opravljanju kmetijske dejavnosti.

(2) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov ter 
črpalnih naprav za odvajanje komunalne in padavinske odpadne 
vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni del stavbe 
uporabnika in je zato v zasebni lasti. Kanalizacijski priključek mora 
biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora 
vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prostorov 
objekta, ki so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpa-
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njem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odte-
kale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V primeru, da na 
lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno odpadne 
vode črpati nad zajezitveno črto, od tega nivoja pa gravitacijsko 
odvajati v revizijski jašek priključnega kanala. Zajezitvena črta 
predstavlja nivo zemljišča, po katerem poteka javna kanalizacija.

(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, 
ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in pre-
verjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in 
čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora biti posta-
vljen na takšnem mestu, da lahko do njega nemoteno dostopata 
izvajalec in uporabnik.

(4) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven 
objekta, je lastnik dolžan v objektu urediti interno kanalizacijo 
tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in opravljati 
preglede odpadne vode.

(5) Naprave in objekti vakuumske oziroma podtlačne ka-
nalizacije, morajo biti zgrajeni in vzdrževani v skladu z navodili 
izvajalca javne službe.

(6) Naprave in objekte iz 8. člena tega odloka upravlja in 
vzdržuje uporabnik na svoje stroške.

9. člen
(pogoji priključitve na javno kanalizacijo)

(1) Na območjih, 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.

(2) Izvajalec mora lastnika objekta v roku trideset dni, po 
prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo, obvestiti, da 
je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in 
mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kana-
lizacijo se mora, pod nadzorom izvajalca, opraviti v roku 1 leta od 
prejema obvestila o obvezni priključitvi.

10. člen
(število priključkov na javno kanalizacijo)

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v 
lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno 
kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena, ali ko to 
zahteva položaj in velikost objektov, se izjemoma, skladno s 
soglasjem izvajalca, dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov.

(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo 
preko svojega kanalizacijskega 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.

11. člen
(postopek za priključitev objekta)

(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na 
podlagi pisne vloge investitorja in izpolnitve naslednjih pogojev:

– da je pridobljeno soglasje lastnika infrastrukture k priklju-
čitvi,

– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca.
(2) Investitor je dolžan vlogo podati najkasneje v osmih dneh 

pred izvedbo del. Pregled in prevzem kanalizacijskega priključka 
izvede izvajalec javne službe.

(3) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec 
javne službe ali drug za to usposobljen izvajalec, v skladu s teh-
ničnim pravilnikom.

12. člen
(evidenca strešnih površin)

(1) Izvajalec javne službe vodi evidenco strešnih površin, s 
katerih se odvaja padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo. 
Evidenca je osnova za izračun količine padavinske odpadne vode, 
ki se odvaja v javno kanalizacijo.

(2) Velikost strešnih površin posameznega uporabnika se 
določi na podlagi tlorisne površine stavbe iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(3) Za objekte, za katere se ne more določiti strešnih povr-
šin, kot določa prejšnji odstavek, se te določijo na podlagi tlorisne 
površine objekta iz uradnih evidenc.

(4) Pri odstopanjih dejanskega stanja, v primerjavi z ura-
dnimi evidencami, se velikost strešnih površin določi na podlagi 
tlorisne površine ter iz digitalnih ortofoto posnetkov (DOF) ali na 
podlagi meritev dejanskega stanja.

IV. STORITVE NA OBMOČJU POSELITVE ALI NJEGOVEM 
DELU, KI JE OPREMLJENO Z JAVNO KANALIZACIJO

13. člen
(obvezne storitve na območju poselitve ali njegovem delu,  

ki je opremljen z javno kanalizacijo)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne 

službe na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno 
kanalizacijo, zagotavljati:

– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se 
odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, in

– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne 
kanalizacije.

(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe 
upravljati:

– male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki 
jo zagotavlja občina,

– nepretočne greznice, ki jih zagotavljata občina in upravlja 
izvajalec javne službe.

(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in 
čiščenje:

– padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanaliza-
cijo s površin, ki niso javne površine, in

– industrijske odpadne vode, ki se odvajajo v javno kana-
lizacijo,

oboje v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno 
storitev z uporabo javne infrastrukture in s soglasjem občine kot 
lastnice javne infrastrukture.

(4) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec javne 
službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive 
na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.

V. STORITVE NA OBMOČJIH, KI NISO OPREMLJENA  
Z JAVNO KANALIZACIJO

14. člen
(obveznost izgradnje MKČN ali nepretočne greznice)
(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja 

odpadne vode (javne kanalizacije), so lastniki obstoječih stavb 
dolžni zgraditi MKČN ali troprekatno nepretočno greznico (v nada-
ljevanju: nepretočne greznice) v skladu z veljavno Uredbo o emi-
siji snovi pri odvajanju odpadne vode malih komunalnih čistilnih 
napravah (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10; dalje: Uredba o malih 
komunalnih čistilnih napravah).

(2) Na območjih, kjer po programu odvajanja in čiščenja ni 
predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki objektov dolžni 
obstoječe greznice odstraniti iz uporabe v predpisanih rokih na-
vedenih v programu in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi 
greznicami brez iztoka, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim 
standardom, glede tehnične izvedbe in dodatne obdelave očišče-
ne odpadne vode. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno 
MKČN s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa 
javne kanalizacije, za upravljanje s temi objekti pa morajo poobla-
stiti odgovornega upravljavca naprav.
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(3) Na območjih, kjer po programu odvajanja in čiščenja 
ni predvidena gradnja javne kanalizacije, se lahko komunalna 
odpadna voda iz nestanovanjskih stavb odvaja v MKČN z zmoglji-
vostjo, enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je 
v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz 
katerih se odvaja komunalna odpadna voda, njen upravljavec pa 
mora zagotavljati prevzem blata z uporabo storitev javne službe.

(4) Skladno z uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah 
izvajalec na stroške uporabnika zagotovi prve meritve in obra-
tovalni monitoring oziroma izda oceno obratovanja za MKČN z 
zmogljivostjo do 50 PE, na zakonsko predpisan način.

15. člen
(obvezne storitve na območjih, ki niso opremljena  

z javno kanalizacijo)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne 

službe na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, 
in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb izven 
teh območij zagotavljati:

– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz 
nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje 
na komunalni ali skupni čistilni napravi;

– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmo-
gljivostjo, manjšo 50 PE, in malih čistilnih naprav z zmogljivostjo 
enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, v 
katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanj-
skih stavb. Izvajalec javne službe zagotoviti prevzem blata pri 
uporabniku javne službe v skladu z navodili za obratovanje male 
komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter 
njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi;

– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen 
obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in 
prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter

– prve meritve in obratovalni monitoring za male čistilne 
naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti 
javne kanalizacije, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna 
voda iz nestanovanjskih stavb, v skladu s predpisi, ki urejajo emi-
sijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.

(2) V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem go-
spodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata 
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s 
komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladi-
ščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, 
izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe zagotavlja 
samo storitve iz tretje alineje prejšnjega odstavka.

(3) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo 
v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne 
čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu jav-
ne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega 
odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za 
gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata 
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za stavbe izven 
območij poselitve, ki so priključene na kanalizacijsko omrežje 
javne kanalizacije, uporabljajo določbe iz prejšnjega člena.

16. člen
(čiščenje odpadne vode in obdelava blata)

(1) Za komunalno, industrijsko ali padavinsko odpadno 
vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in komunalno odpadno 
vodo iz nepretočnih greznic mora izvajalec javne službe zagoto-
viti ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi, skupni čistilni 
napravi ali čistilni napravi za padavinsko odpadno vodo.

(2) Za neobdelano blato iz malih komunalnih čistilnih naprav 
in komunalnih ali skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za 
obdelavo blata, mora izvajalec javne službe zagotoviti ustrezno 
obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena 
za obdelavo blata.

(3) Obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki 
se nanašajo na komunalno odpadno vodo in blato, ki nastane pri 
čiščenju komunalne odpadne vode, ter na padavinsko odpadno 
vodo s streh in javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 
izvajalec javne službe izvaja v okviru obveznih storitev iz 13., 
14. in 15. člena tega odloka.

17. člen
(načrt gospodarjenja z blatom)

(1) Če je izvajalec javne službe upravljavec komunalne ali 
skupne čistilne naprave, mora kot povzročitelj odpadkov izdelati 
načrt gospodarjenja z blatom v skladu s predpisom, ki ureja rav-
nanje z odpadki. V načrt gospodarjenja z blatom mora izvajalec 
javne službe vključiti tudi ravnanje z neobdelanim blatom, ki ga 
prevzema v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.

(2) Načrt gospodarjenja z blatom iz prejšnjega odstavka 
mora biti izdelan v skladu z operativnim programom, ki ureja rav-
nanje z blatom iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav.

VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE  
IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE

6.1 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb

18. člen
(opremljenost z javno kanalizacijo)

Območje poselitve mora biti zaradi izvajanja javne službe 
opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem odpa-
dne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, ali s predpisom, ki 
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunal-
nih čistilnih naprav.

19. člen
(odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb)

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na območ-
ju iz prejšnjega člena, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se 
mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.

(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi izven območja iz 
prejšnjega člena, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna 
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, prera-
čunana 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 tere-
na, pa je mogoče brez naprav za prečrpavanje.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na ob-
močjih iz prejšnjega člena komunalna odpadna voda izjemoma 
odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE, ki jo zagotavlja občina, 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, malo čistilno napravo pa 
upravlja izvajalec javne službe.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na ob-
močjih iz prejšnjega člena komunalna odpadna voda izjemoma 
odvaja v nepretočno greznico, ki jo zagotavlja občina in upravlja 
izvajalec javne službe, če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav, in če je letna obremenitev zaradi nastajanja ko-
munalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega 
voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanaliza-
cijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje 
komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem tere-
na, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez 
naprav za prečrpavanje.
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(5) Na območjih, ki niso območja iz prejšnjega člena, morajo 
lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 
50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, njen uprav-
ljavec pa mora zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne 
službe.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko, če je skupna 
obremenitev zaradi odvajanja odpadne vode iz stavb manjša od 
50 PE, komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi ali stavbah, 
izjemoma zbira v nepretočni greznici, če so izpolnjeni pogoji iz 
predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav in 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, njen upravljavec pa mora 
zagotoviti prevzem celotne količine komunalne odpadne vode z 
uporabo storitev javne službe.

(7) Na območjih, ki niso območja iz prejšnjega člena, se 
lahko komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb odvaja 
v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo 
od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in upravljanju 
lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja 
komunalna odpadna voda, njen upravljavec pa mora zagotavljati 
prevzem blata z uporabo storitev javne službe.

6.2 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode  
na območjih poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo

6.2.1 Priključitev na javno kanalizacijo

20. člen
(priključitev na javno kanalizacijo)

(1) Priključitev na javno kanalizacijo mora biti omogočena 
za vsako stavbo, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, na 
območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo.

(2) Izvajalec javne službe mora bodočega uporabnika ob-
vestiti o pogojih odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode.

21. člen
(izgradnja kanalizacijskega priključka)

(1) Izgradnjo kanalizacijskega priključka lahko uporabnik 
javne službe naroči pri izvajalcu javne službe, ki mu za izgradnjo 
lahko zaračuna dejanske stroške v skladu z veljavnim cenikom 
izvajalca javne službe. O izgradnji kanalizacijskega priključka 
skleneta uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo.

(2) Uporabnik lahko zgradi kanalizacijski priključek po pred-
hodnem soglasju izvajalca javne službe v lastni režiji.

(3) Če uporabnik ne poveri gradnje kanalizacijskega pri-
ključka izvajalcu javne službe, mora njegovo gradnjo nadzorovati 
pooblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. Stroške nadzora 
zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega 
cenika izvajalca javne službe.

(4) Uporabnik je dolžan zgraditi kanalizacijski priključek v 
skladu z določbami tehničnega pravilnika. Kanalizacijski priključek 
mora biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi 
vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz 
prostorov objekta, ki so nižji od temena kanalizacije, se mora 
izvesti s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gra-
vitacijsko odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. 
V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je 
potrebno odpadne vode črpati nad zajezitveno črto, od tega nivo-
ja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega kanala. 
Zajezitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem poteka 
javna kanalizacija.

(5) Izvajalec javne službe izda na podlagi prijave uporabnika, 
po končani montaži in preizkusu vodotesnosti, uporabniku potr-

dilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z določbami 
tehničnega pravilnika v roku 30 dni po prejemu prijave uporabnika.

(6) Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prejš-
njega odstavka tega člena z odločbo, če kanalizacijski priključek 
ni zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika in naloži 
uporabniku odpravo pomanjkljivosti.

22. člen
(prijava gradnje kanalizacijskega priključka)

(1) Uporabnik mora najmanj 30 dni pred začetkom gradnje 
kanalizacijskega priključka prijaviti izvajalcu javne službe začetek 
gradnje kanalizacijskega priključka ter si na podlagi pisne vloge 
pridobiti tehnične smernice za gradnjo kanalizacijskega priključka 
na podlagi določb tehničnega pravilnika.

(2) K pisni vlogi iz prvega odstavka tega člena mora upo-
rabnik priložiti:

1. pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se pri-
ključuje na javno kanalizacijo, ali dokazilo, da je bil objekt zgrajen 
pred letom 1967,

2. potrjen izris iz katastrskega načrta za objekt, ki se priklju-
čuje na javno kanalizacijo,

3. grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in tlorisna 
velikost objekta (situacija) ter predvideni priključki na javno infra-
strukturo,

4. dokazilo o ustanovljeni služnosti na zemljiščih, preko ka-
terih naj bi potekal kanalizacijski priključek, v primeru, če investitor 
poveri gradnjo priključka na kanalizacijo izvajalcu javne službe.

23. člen
(priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka  

na javno kanalizacijo)
(1) Neposredno priključitev spojnega kanala kanalizacijske-

ga priključka na javno kanalizacijo izvede na stroške uporabnika 
izvajalec javne službe, na podlagi izdanega potrdila iz petega 
odstavka 21. člena tega odloka.

(2) Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni 
dovoljena, če:

– je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja 
kvalitetnega odvajanja odpadnih vod,

– odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehan-
sko in biološko očistiti, oziroma so te odpadne vode po kvaliteti v 
nasprotju z veljavnimi predpisi,

– izvajalec javne službe ni izdal potrdila iz petega odstavka 
21. člena tega odloka.

(3) Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma 
pred povečanjem obstoječe priključne moči mora bodoči uporab-
nik plačati pristojbino v skladu z merili, določenimi v tehničnem 
pravilnikom in cenikom storitev. O plačilu pristojbine skleneta 
bodoči uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo.

6.2.2 Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije

24. člen
(odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije)
(1) Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacijo 

je dovoljen na predlog lastnika objekta v primeru rušenja priključ-
nega objekta.

(2) Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške lastnika 
objekta tako, da se zamaši na mestu priključitve na javno kana-
lizacijo.

(3) Vlogo za odklop kanalizacijskega priključka z javne ka-
nalizacije mora podati lastnik objekta, ki objekt ruši v pisni obliki, 
najkasneje 30 dni pred predvidenim odklopom priključka. O vlogi 
za odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora 
izvajalec javne službe odločiti z upravno odločbo.

(4) Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek z 
javne kanalizacije, če uporabnik ne spoštuje določil republiških 
predpisov, tega odloka in tehničnega pravilnika na podlagi odločbe 
pristojnega inšpektorja. Pred odklopom kanalizacijskega priključka 
z javne kanalizacije mora dati izvajalec javne službe uporabniku 
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primeren rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne sme biti krajši 
od 30 dni in ne daljši od 90 dni.

6.3 Prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč

25. člen
(prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti prevzem in 

obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč.
(2) Stroške prevzema in obdelave gošč zaračuna izvajalec 

javne službe lastniku premičnega suhega stranišča oziroma upo-
rabniku, ki preda goščo v obdelavo na podlagi cenika izvajalca 
javne službe.

6.4 Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske 
vode v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno  

z javno kanalizacijo

26. člen
(praznjenje nepretočnih greznic)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redno praznjenje 
nepretočnih greznic v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z 
javno kanalizacijo in prevzem, čiščenje ter obdelavo komunalne 
odpadne vode in neobdelanega blata pri upravljavcu komunalne 
ali skupne čistilne naprave.

(2) Izvajalec javne službe zaračuna uporabniku stroške pra-
znjenja nepretočnih greznic in prevzema, čiščenja ter obdelave 
komunalne odpadne vode in neobdelanega blata pri upravljavcu 
komunalne ali skupne čistilne naprave iz prvega tega člena, na 
podlagi cenika izvajalca javne službe.

27. člen
(prevzem blata iz obstoječih greznic)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata iz 
obstoječih greznic.

(2) Prevzem blata iz obstoječih greznic mora izvajalec javne 
službe zagotoviti enkrat na tri leta.

(3) Stroške prevzema blata iz obstoječih greznic zaračuna 
izvajalec javne službe uporabniku na podlagi cenika izvajalca 
javne službe.

(4) Določila tega člena se ne uporabljajo za obstoječe gre-
znice, iz katerih se blato uporablja v skladu s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

6.5 Prekinitev odvajanja komunalne  
in padavinske odpadne vode

28. člen
(trajna prekinitev odvajanja komunalne  

in padavinske odpadne vode)
(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez 

odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob 
tem, prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
v javno kanalizacijo s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodo-
voda, če:

– z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni 
vir ali javni vodovod,

– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka 
ogroža zdravje uporabnikov,

– odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in 
varno obratovanje javne kanalizacije,

– kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne ustre-
za zahtevam veljavne zakonodaje,

– niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo 
določeni s tem odlokom in tehničnim pravilnikom,

– uporabnik ne izpolnjuje pogojev določenih s tem odlokom 
in tehničnim pravilnikom,

– uporabnik ne poravna računov za izvajanje storitev javne 
službe tudi po prejemu opomina, vendar s tem ne sme biti prizadet 
drug uporabnik,

– uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega priključ-
ka zaradi rušenja objekta.

(2) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja komu-
nalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena 
prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na 
podlagi koncesije.

(3) Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz 
prvega odstavka tega člena se prekine za določen čas do odprave 
vzroka za prekinitev.

(4) Stroške prekinitve odvajanja komunalne odpadne in pa-
davinske vode in stroške ponovne priključitve na javno kanaliza-
cijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka 
prekinitve mora pred ponovno priključitvijo na javno kanalizacijo 
poravnati uporabnik. Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške 
za škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala 
škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega ravnanja.

(5) Stroški prekinitve odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode in stroški ponovne priključitve na javno kanalizacijo 
se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. Stroške za 
škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi izvajalec javne 
službe.

29. člen
(začasna prekinitev odvajanja komunalne  

in padavinske odpadne vode)
(1) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine odvajanje 

komunalne in padavinske odpadne vode zaradi izvedbe planiranih 
vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, za 
čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah javne 
kanalizacije.

(2) O prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode iz prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec javne služ-
be uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na 
drug krajevno običajen način vsaj 8 dni pred prekinitvijo.

(3) V primeru nepredvidljivih prekinitev, ki trajajo do ene ure 
obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena, ni obvezno.

30. člen
(prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode  

v primeru višje sile)
(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave, vdori 

in izlitja škodljivih snovi v javno kanalizacijo, onesnaženja vodnih 
virov in podobno, ima izvajalec javne službe pravico brez povra-
čila škode prekiniti odvajanje komunalne in padavinske odpadne 
vode.

(2) Izvajalec javne službe mora v primerih iz prejšnjega 
odstavka postopati skladno s sprejetimi načrti za take primere.

(3) Izvajalec javne službe mora o prekinitvi odvajanja ko-
munalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega 
člena uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in 
na drug krajevno običajen način.

6.6 Evidence

31. člen
(evidence)

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

6.7 Obveščanje uporabnikov javne službe

32. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)

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

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

– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode v javno kanalizacijo.
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(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, 
ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih gre-
znic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav, ki niso objekti 
javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna voda 
iz nestanovanjskih stavb, pisno obveščati:

– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali 
obdeluje komunalno odpadno vodo in blato,

– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne 
odpadne vode in blata pri uporabnikih storitev,

– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega mo-
nitoringa oziroma izdelave ocene obratovanja za male komunalne 
čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in

– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa za male komunalne čistilne naprave, ki niso objekti 
javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna voda 
iz nestanovanjskih stavb.

(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in 
drugega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih 
po sprejemu programa odvajanja in čiščenja ali najmanj osem dni 
pred spremembo pogojev iz prvega odstavka tega člena.

(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe 
iz drugega odstavka tega člena obvestiti o datumu dejanskega 
opravljanja obveznih storitev javne službe s priporočeno pošto 
najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.

(5) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko 
zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev javne 
službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve. V tem 
primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v 30 dneh 
po poslani zahtevi.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV 
JAVNE SLUŽBE TER PREPOVEDI

33. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvali-
tetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki je enako 
dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

34. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, skladno 

s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne 
službe,

– omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanaliza-
cije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obrato-
valnega časa,

– redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in 
napravami, priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik 
obratovanja posamezne interne čistilne naprave,

– redno kontrolirati sestavo odpadne vode in rezultate kon-
trole na zahtevo posredovati izvajalcu javne službe,

– pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na 
javni kanalizaciji,

– obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah 
pogojev za priključitev,

– redno plačevati odvajanje in čiščenje komunalne in pada-
vinske odpadne vode na podlagi izdanih računov,

– odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncen-
tracij, določenih s predpisi,

– dolžnost prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo 
količine in kvalitete odpadne vode takoj, ko ugotovijo spremembo,

– dolžnost spremeniti priključek v primeru spremembe pogo-
jev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode,

– uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko 
odpadno vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh 
spremembah, predložiti izvajalcu javne službe analizo odpadne 
vode, izdelano v skladu s predpisi,

– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učin-
kov, morajo izvajalca pismeno obvestiti o spremembah načina 
obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških 
postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov pred-
čiščenja,

– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi na-
slova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv 
na odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 
in obračun stroškov,

– dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe dostop do 
obračunskega vodomera oziroma do merilnega mesta,

– dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za kon-
trolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije ali ugota-
vljanja količin in lastnosti odpadne vode,

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

(2) Uporabniki ne smejo prekiniti odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode drugemu uporabniku ali ga z nestro-
kovnim delom onemogočiti.

35. člen
(prepovedi)

(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti 
nevarne stvari oziroma strupov, ki bi lahko:

– povzročili požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročili korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, 

naprave, opremo in ogrožala zdravje ljudi,
– povzročali ovire v kanalih ali kako drugače motile delova-

nje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalno ali občasno povzročali hidravlične preobremenitve 

in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
– povzročali, da v kanalih nastajajo škodljivi plini,
– povzročali ogrevanje odpadne vode preko predpisane 

temperature,
– zavirali tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročali onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovali drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov 

in katere koncentracija je nad s predpisi vrednostmi dovoljenimi 
mejami.

(2) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne 
kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta 
dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo škode.

36. člen
(obveznosti izvajalcev del)

(1) Izvajalci del, ki izvajajo vzdrževalna in druga dela na 
cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na območje 
kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki 
so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih in padavin-
skih voda, si morajo predhodno pridobiti soglasje izvajalca javne 
službe.

(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, 
ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvo-
tno stanje.

(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro 
omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd.) morajo pri 
opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane 
kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane.

VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN 
OBLIKOVANJA CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

37. člen
(viri financiranja javne službe)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne 
službe:

– iz cene storitev javne službe,
– eventualna subvencija iz proračuna občine,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
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38. člen
(oblikovanje cen)

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili 
veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja.

IX. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

39. člen
(javna pooblastila)

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe izda-
ja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, smernice in 
mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje 
prostora.

(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim 
strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

(3) Občina poveri izvajalcu javne službe vzpostavitev, vode-
nje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav, ki se uporabljajo 
za opravljanje dejavnosti javne službe. Vsa vprašanja, ki se nana-
šajo na vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih 
naprav, se uredijo s posebno pogodbo, ki jo skleneta občina in 
izvajalec javne službe.

(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge 
javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo z izvajalcem 
javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja 
občinska uprava.

(5) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki 
jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe, so:

– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne 
službe,

– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in na-
pravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

40. člen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni 
občinski inšpekcijski organ in občinska uprava

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski 
organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je 
zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

(3) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli 
vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, 
pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

XI. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA

41. člen
(tehnični pravilnik)

(1) Izvajalec javne službe mora občinskemu svetu predložiti 
v sprejem tehnični pravilnik v roku šestih mesecev po uveljavitvi 
tega odloka, v skladu z njegovimi določili ter drugih veljavnih 
predpisov.

(2) Tehnični pravilnik in njegove spremembe in dopolnitve 
se objavijo na spletni strani Občine Puconci in v uradnem glasilu 
Občine Puconci, veljati pa začnejo petnajsti dan po njegovi objavi.

42. člen
(cenik storitev)

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev nave-
denih v tem odloku in ga predložiti v potrditev občinskemu svetu.

(2) Cenik storitev in njegove spremembe in dopolnitve se 
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

43. člen
(prekrški)

(1) Z globo 1.000,00 € se kaznujeta za prekršek pravna 
oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:

– se ne priključi na javno kanalizacijo (prvi odstavek 9. člena 
v zvezi s četrtim odstavkom 39. člena),

– uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja 
izvajalca javne službe (peti odstavek 21. člena),

– pred gradnjo kanalizacijskega priključka ne prijavi gradnje 
izvajalcu javne službe (prvi odstavek 22. člena),

– priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni do-
voljeno (drugi odstavek 23. člena),

– ne odklopi priključka v skladu z določili tega odloka 
(24. člen),

– prekine odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode drugemu uporabniku (drugi odstavek 34. člena),

– v javno kanalizacijo odvaja komunalno odpadno vodo v 
nasprotju z določili 35. člena tega odloka,

– ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe 
pred izvedbo del s katerimi posegajo v in na območje kanalizacij-
skega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni 
za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih 
voda (prvi odstavek 36. člena).

(2) Z globo 500,00 € se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(3) Z globo 500,00 € se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje fizična oseba.

XIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

44. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v 
Občini Puconci (Uradni list RS, št. 38/07 in 22/09).

45. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati osmi dan po njegovi objavi.

Št. 007-0001/2007
Puconci, dne 18. septembra 2014

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

2917. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Razvojni zavod Občine 
Puconci

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 
– UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 
27. redni seji dne 18. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Razvojni zavod Občine Puconci

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod 

Občine Puconci (Uradni list RS, št. 25/11 – uradno prečiščeno 
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besedilo, 29/14 – Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci) se spremeni 
3. člen odloka, in sicer tako, da po novem glasi:

»Ime zavoda je: Razvojni zavod Občine Puconci
Skrajšano ime: RZ Občine Puconci
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena 

določeni s statutom zavoda.
Sedež zavoda je: Bodonci 7, 9265 Bodonci.«

2. člen
Javni zavod mora statut in druge interne akte zavoda 

uskladiti s tem odlokom v roku 30 dni od njegove uveljavitve.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 014-0018/2014
Puconci, dne 18. septembra 2014

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

SEVNICA

2918. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine 
Sevnica za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. 
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – 
ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12) in 18. člena 
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 
22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 30. redni seji dne 
17. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o rebalansu II. proračuna Občine Sevnica  

za leto 2014
1. člen

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 43/14) se spremeni 2. člen tako, da se 
glasi:

»Proračun Občine Sevnica za leto 2014 je določen:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)

Skupina/podskupine kontov proračun 
leta 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 17.142.014
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.999.795

70 DAVČNI PRIHODKI 12.076.424
700 Davki na dohodek in dobiček 11.258.643
703 Davki na premoženje 506.602
704 Domači davki na blago in storitve 311.179

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.923.371
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.526.285
711 Takse in pristojbine 8.000
712 Denarne kazni 21.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 102.000
714 Drugi nedavčni prihodki 265.686

72 KAPITALSKI PRIHODKI 453.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 8.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 445.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.689.219
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 571.659
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 2.117.560

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.527.819
40 TEKOČI ODHODKI 4.153.940

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 753.354
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 144.395
402 Izdatki za blago in storitve 2.794.032
403 Plačila domačih obresti 115.005
409 Rezerve 347.154

41 TEKOČI TRANSFERI 6.617.701
410 Subvencije 609.708
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.639.865
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 339.835
413 Drugi tekoči domači transferi 2.028.293

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.631.466
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.631.466

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 124.712
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 24.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
upor. 100.712

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 614.195

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

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 DELEŽEV (440+441+442) 0

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 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 999.927
55 ODPLAČILA DOLGA 999.927

550 Odplačila domačega dolga 999.927
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.) –385.732
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –999.927
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –614.195

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
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občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0067/2014
Sevnica, dne 17. septembra 2014

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

2919. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, 
št. 109/10, 25/14) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni 
list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sev-
nica na 30. redni seji dne 17. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo  

v cestnem prometu Občine Sevnica
1. člen

(1) S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Občine Sevnica (v nadaljevanju: SPV) in 
določa njegovo sestavo ter naloge.

(2) Svet deluje kot posvetovalno telo župana.

2. člen
SPV skrbi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive 

in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni.

3. člen
(1) SPV ima pet članov, ki jih imenuje Občinski svet 

Občine Sevnica na podlagi predlogov organizacij in institucij 
iz drugega odstavka tega člena za mandatno dobo štirih let.

(2) Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in 
institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v 
cestnem prometu, in sicer:

– predstavnik aktiva ravnateljev osnovnih šol v Občini 
Sevnica,

– predstavnik Policijske postaje Sevnica,
– predstavnik izvajalca gospodarske javne službe redne-

ga vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica,
– predstavnik avtošol s sedežem na območju Občine 

Sevnica,
– predstavnik izvajalcev šolskih prevozov na območju 

Občine Sevnica.
(3) SPV lahko zaradi obravnave določenih vprašanj pova-

bi k sodelovanju in na seje tudi predstavnike drugih organizacij 
in institucij, ki nimajo svojih članov v SPV.

4. člen
(1) SPV ima svoj sedež na Občini Sevnica, Glavni trg 

19a, Sevnica.
(2) Strokovne in administrativne naloge za potrebe SPV 

zagotavlja občinska uprava.

5. člen
Naloge sveta so naslednje:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni 

ravni;
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za var-

nost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;

– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za 
varnost cestnega prometa na lokalni ravni;

– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem iz-
obraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o 
ukrepih za doseganje prometne varnosti;

– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih 
publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu na lokalni ravni;

– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim 
za promet.

6. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v 

cestnem prometu se zagotovijo s proračunom Občine Sevnica 
ter iz drugih sredstev.

7. člen
Za delo SPV se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11, 
33/14) ter Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občin-
skega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih 
občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 85/11), 
ki se nanašajo na delovna telesa.

8. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(Uradni list RS, št. 84/99).

(2) Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je 
bil imenovan na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, 
dne 8. 12. 2010, nadaljuje z delom do izteka mandata članov 
občinskega sveta v obdobju 2010–2014 oziroma do imenova-
nja SPV po tem odloku.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0013/2014
Sevnica, dne 17. septembra 2014

Župan
Občine Sevnica 

Srečko Ocvirk l.r.

2920. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o 
subvencioniranju komunalnega prispevka 
mladim družinam za gradnjo individualnih 
stanovanjskih hiš v Občini Sevnica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. 
US, 40/12 – ZUJF), 23. člena Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 46/14) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 
30. redni seji dne 17. 9. 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju 
komunalnega prispevka mladim družinam  
za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš  

v Občini Sevnica
1. člen

V 5. členu Pravilnika o subvencioniranju komunalnega 
prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanj-
skih hiš v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 52/14) se doda 
drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prejšnjega od-
stavka se ugotavlja glede na čas izdaje odločbe o odmeri 
komunalnega prispevka.«
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0012/2014
Sevnica, dne 17. septembra 2014

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

2921. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih 
programov v javnih vrtcih na območju Občine 
Sevnica

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 

94/10 in 40/12 – ZUJF), 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 
103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 30. redni 
seji dne 17. 9. 2014 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov  

v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica

1. člen
Cene dnevnih programov v javnih vrtcih na območju Ob-

čine Sevnica znašajo mesečno na otroka po posameznih pro-
gramih od 1. septembra 2014 dalje:

v EUR
oddelek 1. st. obdobja

1–3 let
oddelek 2. st. obdobja

3–4 let
oddelek 2. st. obdobja

3–6 let
kombiniran
 oddelek

Vrtec Ciciban Sevnica 455,66 348,51 327,00 366,21
VVE
pri OŠ Blanca – – – 347,05
VVE
pri OŠ Krmelj 423,79 344,93 329,35 345,64
VVE
pri OŠ Šentjanž – – – 349,55

2. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. čle-

na znaša 1,85 evra. Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten 
in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške ne-
porabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. Tako 
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike 
med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna 
skupnost zavezanka.

Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan od-
sotnosti do 8.00 ure.

3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sevnica po veljavni 

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje 
v vrtcu, lahko:

– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezerva-
cijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 
30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v 
višini 25 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o 
plačilu staršev za program, v katerega je bil otrok vključen 
pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine 
zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za 
neporabljena živila in plačilom staršev;

– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih ra-
zlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. 
Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka 
nad 15 strnjenih delovnih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 
25 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu 
staršev za program, v katerega je otrok vključen.

Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije 
obvestijo vrtec najpozneje en teden pred prvim dnem odsotno-
sti otroka iz vrtca.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega 
otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se 
ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sevnica po 
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko 

uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti 
razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru 
pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

4. člen
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgu-

sta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Sevnica 
vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za vsa-
kega izpisanega otroka, zmanjšano za stroške živil.

5. člen
V primeru vpisa ali pravočasnega izpisa otroka se plačilo 

staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti 
otroka v vrtcu.

Za enotno obračunavanje znižanja oskrbnine se dnevna 
oskrbnina izračuna tako, da se mesečno določena cena pro-
grama deli v skladu s koledarjem delovnih dni.

Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka 
iz dnevnega varstva za več kot 15 minut dnevno, se zaračuna 
zamudna ura, ki jo določi strokovna služba zavoda.

6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 

cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju 
Občine Sevnica, št. 602-0013/2013, z dne 18. 9. 2013 (Uradni 
list RS, št. 80/13).

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 
2014 dalje.

Št. 602-0009/2014
Sevnica, dne 17. septembra 2014

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.
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