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MINISTRSTVA
3392.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
»Fundacije Sonja, ustanova za dobrodelnost
in razvoj socialnega podjetništva«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na
podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v
upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z
imenom Fundacija Sonja, ustanova za dobrodelnost in razvoj
socialnega podjetništva, s sedežem Cankarjevo nabrežje 1,
1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi »Fundacije Sonja, ustanova za dobrodelnost in razvoj socialnega
podjetništva«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr.
št. SV-2078/2010 z dne 1. 9. 2010 in po odpravku notarskega
zapisa izdanega dne 1. 9. 2010, pri notarki Nadi Kumar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, s katerim sta ustanovitelja:
– Uroš Bojan Ivanko, Cankarjevo nabrežje 1, 1000 Ljubljana in
– Štefan Ivan Ivanko, Kovinarska 32, 1241 Kamnik
ustanovila ustanovo:
– z imenom: Fundacija Sonja, ustanova za dobrodelnost
in razvoj socialnega podjetništva,
– s sedežem: Cankarjevo nabrežje 1, 1000 Ljubljana.
2. Namen ustanove je: izboljšanje življenjske ravni, zdravja in izobrazbe ljudi ter podpora razvoju socialnega podjetništva, katerega cilj je zmanjševati revščino oziroma izboljšati
življenje ljudi. Namen ustanova uresničuje s financiranjem in
razvojem projektov humanitarne pomoči, podporo pomoči potrebnim posameznikom in skupinam za samopomoč ter podporo neprofitnim projektom socialnih podjetnikov.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 10.000 (deset tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: Uroš Bojan Ivanko, Cankarjevo
nabrežje 1, 1000 Ljubljana, Marija Uršula Rechbach, Na trgu 1,
3330 Mozirje in Ivanka Širca, Zelena pot 19, 1000 Ljubljana.
Št. 0140-24/2010
Ljubljana, dne 17. januarja 2011
EVA 2011-2611-0038
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

3393.

Leto XXII

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove »USTANOVA ŽUPANOV
DOBRODELNI SKLAD«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na
podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v
upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove
z imenom USTANOVA ŽUPANOV DOBRODELNI SKLAD, s
sedežem Ljubljanska cesta 26,1330 Kočevje, naslednjo

ODLOČBO
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA ŽUPANOV DOBRODELNI SKLAD«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 59/11 z dne
1. 2. 2011, in Aneksu k Aktu o ustanovitvi navedene ustanove,
sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 154/11
z dne 10. 3. 2011, oba pri notarki mag. Nini Češarek, Trg zbora
odposlancev 66, 1330 Kočevje, s katerima je ustanovitelj:
– dr. Vladimir PREBILIČ, stanujoč Omerzova ulica 38,
Dolga vas, 1330 Kočevje
ustanovil ustanovo:
– z imenom: USTANOVA ŽUPANOV DOBRODELNI
SKLAD
– s sedežem: Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Namen ustanove je: dajanje finančne pomoči dijakom
in študentom iz kočevske občine iz socialno šibkejših družin
pri njihovem šolanju, dajanje raznih pomoči družinam, ki so
se znašle v težavah, financiranje raznih aktivnosti mladih, organiziranje raznih dobrodelnih prireditev, sodelovanje v raznih
dobrodelnih akcijah drugih dobrodelnih ustanov ali fundacij,
posameznikov ali skupin državljanov.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1000 (tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: dr. Vladimir Prebilič, Omerzova
ulica 38, Dolga vas, 1330 Kočevje, Lilijana Štefanič, Ulica
veteranov osamosvojitve 18, 1330 Kočevje in Vesna Malnar
Memedovič, Mlaka pri Kočevju 21, 1332 Stara Cerkev.
Št. 0140-3/2011
Ljubljana, dne 17. marca 2011
EVA 2011-2611-0059
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

Stran

8818 /
3394.

Št.

86 / 13. 11. 2012

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
»Fundacije Most, ustanove«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na
podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v
upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove
z imenom Fundacija Most, ustanova, s sedežem Klanec 14a,
5250 Solkan, naslednjo

Uradni list Republike Slovenije
3395.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
»Ustanove – fundacije za pomoč otrokom
Pikica«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na
podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom
Ustanova – fundacija za pomoč otrokom Pikica, s sedežem
Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, naslednjo

ODLOČBO

ODLOČBO

1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi
»Fundacije Most, ustanove«, sestavljenemu v obliki notarskega
zapisa z opr. št. SV-259/2011 z dne 3. 5. 2011 in po odpravku
notarskega zapisa izdanega dne 3. 5. 2011, pri notarki Katjuši
Gorjan, Ul. XXX. divizije 23, 5000 Nova Gorica, s katerim so
ustanovitelji:
– Janez Rijavec, Trnovo 26, 5252 Trnovo pri Gorici in
– Tea Leban, Vogrsko 115, 5293 Volčja Draga in
– Zdenko Šibav, V mlinu 53, 5290 Šempeter pri Gorici

1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi
»Ustanove – fundacije za pomoč otrokom Pikica«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV-787/11 z dne 22. 4.
2011 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 4. 5.
2011, pri notarju Miru Košaku, Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
s katerim sta ustanovitelja:
– Polona Kovač Pikovnik, Glavičeva ulica 3, 1234 Mengeš in
– Miroslav Pikovnik, Glavičeva ulica 3, 1234 Mengeš

ustanovili ustanovo:
– z imenom: Fundacija Most, ustanova,
– s sedežem: Klanec 14 a, 5250 Solkan.
2. Namen ustanove je: zbiranje sredstev za gradnjo
Rehabilitacijskega centra Trnovo pri Gorici, gradnja rehabilitacijskega centra Trnovo pri Gorici, predaja posameznih
enot v upravljanje javnim zavodom ter podpora delovanju in
razvoju rehabilitacijskega centra Trnovo pri Gorici. Ta namen
si bo ustanova prizadevala uresničiti v okviru delovanja
VDC Nova Gorica. Fundacija bo v svoji aktivnosti namenjala zbrana sredstva tudi za osebe po poškodbi glave in
lokomotornega aparata, ki so vključene v VDC Nova Gorica
v storitve pobolnišnične nege, medicinske in usposobitvene rehabilitacije. Sredstva bodo namenjena: – za nakup
rehabilitacijskih pripomočkov za uporabnike, vključene v
dnevne in celodnevne programe rehabilitacije in usposabljanja za potrebe: fizioterapije, delovne terapije, hidroterapije,
hipoterapije, logopedije, vedenjsko kognitivne terapije; – za
nakup opreme v prostorih rehabilitacije in usposabljanja,
kot so električne postelje, držala, invalidski vozički in hojce, dodatna oprema kopalnic in ostalih prostorov, dvigala
idr.; – za nakup medicinskih pripomočkov za osebe v času
dnevne in celodnevne vključitve v programe usposabljanja
in rehabilitacije, kot so digitalni aparati za merjenje pritiska,
aparati za inhalacije, antidekubitusne blazine, oksimeter idr.
Fundacija bo za zagotavljanje tako opredeljenega namena
osveščala javnost, koordinirala transakcije med donatorji in
Rehabilitacijskim centrom, organizirala različne dogodke in
srečanja ter opravljala za to potrebno promocijo. Fundacija
bo za zagotavljanje svojega namena letno namenila sredstva v višini najmanj 2.000 (dva tisoč) EUR, ki jih zagotovijo
ustanovitelji in donatorji Fundacije.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 23.000 (triindvajset tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: Janez Rijavec, Trnovo 26, 5252
Trnovo pri Gorici, Tea Leban, Vogrsko 115, 5293 Volčja Draga
in Zdenko Šibav, V mlinu 53, 5290 Šempeter pri Novi Gorici.
Št. 0140-5/2011
Ljubljana, dne 9. maja 2011
EVA 2011-2611-0064
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

ustanovila ustanovo:
– z imenom: Ustanova – fundacija za pomoč otrokom
Pikica,
– s sedežem: Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri
Ljubljani.
2. Namen ustanove je nudenje pomoči revnim in pomoči
potrebnim otrokom v Republiki Sloveniji. Ustanova bo za doseganje namena ustanove z zbiranjem prostovoljnih denarnih
prispevkov in s svojo dejavnostjo omogočala revnim in pomoči
potrebnim otrokom v Republiki Sloveniji denarno pomoč, pomoč v materialnih dobrinah (nakup igrač, šolskih potrebščin,
zdravniških aparatov, invalidskim pripomočkov), nudila in posredovala storitve za boljše življenje otrok in izboljšanje možnosti za boljšo prihodnost otrok in nudila drugo potrebno pomoč.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1.000 (tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: Polona KOVAČ PIKOVNIK, Glavičeva ulica 3, 1234 Mengeš, Miroslav PIKOVNIK, Glavičeva ulica
3, 1234 Mengeš in Nina SELAN, Viška cesta 27, 1000 Ljubljana.
Št. 0140-8/2011
Ljubljana, dne 11. maja 2011
EVA 2011-2611-0065
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

3396.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove »Fundacija Moja narava – ustanova
za pomoč ljudem v stiski«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na
podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom
Fundacija Moja narava – ustanova za pomoč ljudem v stiski, s
sedežem Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale, naslednjo

ODLOČBO
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Moja narava – ustanova za pomoč ljudem v
stiski«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV
720/2011 z dne 1. 9. 2011, in po odpravku notarskega zapisa z

Uradni list Republike Slovenije
dne 1. 9. 2011, pri notarju Stanetu Krainerju, Gorenjska cesta
2, 4240 Radovljica, s katerima je ustanovitelj:
– Lovro KORENČAN, stanujoč Ljubljanska cesta 106,
1230 Domžale
ustanovil ustanovo:
– z imenom: Fundacija Moja narava – ustanova za pomoč ljudem v stiski
– s sedežem: Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale.
2. Namen ustanove je: – organizirati in vzpodbujati razvoj
kvalitete življenja in sobivanja z naravo, – nuditi duhovno pomoč ljudem v duševni stiski in njihovim svojcem, – vzpodbujanje aktivnosti in podpora vsem oblikam dejavnosti, katerih cilj
je zdrav način življenja in vzgoje, ki posameznika ali skupine
vzpodbujajo za življenje v sožitju z naravo, – vzpodbujanje
povezovanja programov, strokovnih ljudi in širše skupnosti,
katerih namen je kakršnakoli pomoč sočloveku, – pridobivanje
finančnih sredstev za obnovo obstoječih programov, pridobitev
novih postopkov, ki so potrebni za izvajanje celovite obravnave
pomoči potrebnih, na področjih svetovanja in njihove duševne
rehabilitacije, – pomoč in vzpodbuajnje programov za izobraževanje strokovnih delavcev, prostovoljcev, laičnih delavcev
ter pomoč pri financiranju dopolnilnega izobraževanja tistih, ki
delajo z ljudmi v stiski, – podpora in pomoč pri zagotavljanju pogojev organizacije in delovanja samoorganiziranih aktivnosti v
smislu organizacije skupin za samopomoč. Prav tako je namen
ustanove: – kurativni programi zdravstvenega in socialnega
varstva z razvijanjem novih programov, ki sledijo potrebam
marginalnih skupin, zlasti oseb z osebnostnimi in duševnimi
težavami, stiskami itd., – kulturni programi – programi manjših
skupin, ki bi lahko bistveno poživili duhovno dogajanje, – varstvo narave – v povezavi z zdravstvenim in naravnim bivanjem.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 200 (dvesto) EUR in osebni računalnik v vrednosti
1.045,98 EUR.
4. Člani prve uprave so: Meta BURGER, Brezje pri Grosupljem 78, 1290 Grosuplje, Barbara VTIČ VRANIČAR, Vidergarjeva 11, 1261 Ljubljana Dobrunje in Jože KERŠMANCA, Bevke
53, 1358 Log pri Brezovici.
Št. 0140-10/2011-6
Ljubljana, dne 7. septembra 2011
EVA 2011-2611-0086
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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2. Namen ustanove je financiranje, razvoj in podpora socialno podjetniških ter družbeno učinkovitih programov, projektov
in dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij,
organizacij socialne ekonomije, socialnih podjetij ter dejavnosti
drugih subjetkov in posameznikov na področjih socialne ekonomije, socialnega podjetništva ter družbenih inovacij, prava,
zagovorništva in mirnega reševanja sporov, socialnega varstva,
družinskega varstva, varstva človekovih pravic, zagotavljanja
enakih možnosti in socialne vključenosti ter preprečevanja diskirminacije, varstva invalidov, žensk, starejših, otrok, brezposelnih
in drugih ranljivih družbenih skupni, varstva in promocije zdravja,
ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali,
trajnostnega kmetijstva in ekološke pridelave hrane, trajnostnega in socialnega turizma, culture, tehnične kulture in ohranjanja
kulturne, tehnične in naravne dediščine, amaterskega športa
in telesne culture, katere namen je rekracija in socializacija,
znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje, spodbujanja
uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije,
socialne in pravične trgovine, mladinskega dela, reševanja in
zaščite, spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti, zagotavljanja
solidarnostne pomoči med ljudmi, prostovoljstva, humanitarnih
dejavnosti ter drugih dejavnosti z družbenim koristnimi učinki.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1000 (tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: Primož ŠPORAR, Britof 469,
4000 Kranj, Kristjan STROJAN, Žalna 70, 1290 Grosuplje,
Tatjana STROJAN, Britof 469, 4000 Kranj.
Št. 1220-1/2012-2
Ljubljana, dne 19. julija 2012
EVA 2012-2611-0052
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

3398.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove »SIMON NOVAKOVA USTANOVA«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na
podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v
upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z
imenom SIMON NOVAKOVA USTANOVA, s sedežem Slovenska ulica 20 a, 2000 Maribor, naslednjo

ODLOČBO
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove »Sklad 05 – ustanova za družbene
naložbe«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na
podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v
upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z
imenom Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe, s sedežem
Britof 469, 4000 Kranj, naslednjo

ODLOČBO
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi
ustanove »Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 628/12 z dne
2. 7. 2012, pri notarju Vojku Pintarju, Nazorjeva ulica 1, 4000
Kranj s katerim je ustanovitelj:
– Družba BREZ DOBIČKA – inovativne družbene storitve
d.o.o, s sedežem na Britof 469, 4000 Kranj,
ustanovil ustanovo:
– z imenom: Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe
– s sedežem: Britof 469, 4000 Kranj.

1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi
ustanove »SIMON NOVAKOVA USTANOVA«, sestavljenemu
v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 613/2012 z dne 19. 7.
2012, pri notarju Stanislavu Bohincu, Ulica škofa Maksimilijana
Držečnika 11, 2000 Maribor, s katerim je ustanovitelj:
– Ivan Bezjak, Betnavska cesta 38, 2000 Maribor,
ustanovil ustanovo:
– z imenom SIMON NOVAKOVA USTANOVA
– s sedežem: Slovenska ulica 20 a, 2000 Maribor.
2. Namen ustanove je pomoč in skrb za socialno ogrožene, ki so brez lastne krivde ostali brez sredstev za preživljanje.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1000,00 (tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: Ivan Bezjak, Betnavska cesta 38,
2000 Maribor, Denis Šoba, Spodnji Gaj pri Pragerskem 48, 2331
Pragersko, Jagoš Babovič, Usnjarska ulica 5, 2000 Maribor.
Št. 12200-4/2012-2
Ljubljana, dne 26. septembra 2012
EVA 2012-2611-0060
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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OBČINE
RIBNICA
3399.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode na območju Občine Ribnica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1UPB1 Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07,
57/08, 70/08, 108/09), 3., 17., 26., 192. in 202. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet
Občine Ribnica sprejel na 12. redni seji 16. 10. 2012

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode na območju Občine Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok določa pogoje in način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na
območju Občine Ribnica (v nadaljevanju: občine). Podrobnejša
vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Pravilniku o tehnični izvedbi
in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda, v nadaljevanju:
Tehnični pravilnik.
2. člen
(namen)
Namen odloka je:
– zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja
in posebej na varovanje voda,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov
financiranja in nadzora izvajanja javne službe.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
(1) komunalna odpadna voda je komunalna odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacij;
(2) padavinska odpadna voda je padavinska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
(3) industrijska odpadna voda je industrijska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
(4) komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
(5) mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju:
MKČN) je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in kanalizacijo;
(6) pretočna greznica je gradbeni objekt za anaerobno
obdelavo komunalne odpadne vode, v katerem se komunalna
odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več
prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode, obdelana

odpadna voda pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje,
običajno z infiltracijo v zemljo;
(7) obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav;
(8) nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu
s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne iz
malih komunalnih čistilnih naprav;
(9) populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je
enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo;
(10) obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na
območju komunalne ali skupne čistilne naprave pred njegovo
uporabo v kmetijstvu ali pred njegovim odstranjevanjem. Za obdelavo blata se štejejo vsi postopki obdelave blata, ki se lahko
izvajajo na območju komunalne ali skupne čistilne naprave,
kakor so stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje, dezinfekcija
in podobno, s katerimi se doseže:
– učinek stabilizacije blata v skladu s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, ustrezne učinke za
nadaljnjo uporabo ali postopke predelave ali odstranjevanja
obdelanega blata v skladu s predpisi, ki urejajo uporabo blata iz
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ali predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki;
(11) območje izvajanja javne službe je območje celotne
občine ali njenega dela, za katero morata biti s predpisi občine
in v skladu s to uredbo določena način in obseg izvajanja javne
službe;
(12) javna površina je površina grajenega javnega dobra
lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem;
(13) javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
(14) interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico, malo komunalno čistilno napravo
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali malo komunalno čistilno
napravo iz sedmega odstavka 7. člena Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 88/11) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o odvajanju);
(15) kanalizacijski priključek je kanalski vod s pripadajočimi objekti in napravami, ki poteka po parcelah v zasebni lasti
in po javni površini, ter predstavlja kanalizacijski vod od prvega
revizijskega (priključnega) jaška na parceli uporabnika do priključnega mesta na javni kanalizaciji; če revizijskega jaška ni
na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka
do zunanje stene stavbe;
(16) primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) je sistem kanalov
in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave
za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala,
razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju
industrijske odpadne vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo
na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo
padavinske odpadne vode. Na primarnem omrežju običajno ni
kanalizacijskih priključkov;
(17) sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem
kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških
sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave
za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala,
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razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju
poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske
odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem
delu in se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno
čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode
ali z navezavo na primarno omrežje;
(18) javni kanalizacijski sistem je hidravlično samostojen
sistem primarnega ali sekundarnega omrežja z enim iztokom,
ki je namenjen izvajanju javne službe in ga upravlja en izvajalec javne službe. Iztok iz javnega kanalizacijskega sistema
je v skladu z uredbo končni iztok iz javnega kanalizacijskega
sistema ali navezava na komunalno čistilno napravo, skupno
čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode
ali navezava na drug javni kanalizacijski sistem. Komunalna
čistilna naprava, skupna čistilna naprava ali čistilna naprava
padavinske odpadne vode, ki je namenjena izvajanju javne
službe se šteje za samostojni javni kanalizacijski sistem;
(19) območje poselitve je območje poselitve v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz komunalnih čistilnih naprav ali v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav;
(20) vodovarstveno območje je območje v skladu s predpisom, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo;
(21) kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture;
(22) zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije;
(23) ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki
ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih
čistilnih naprav;
(24) obstoječa stavba je stavba, za katero je izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
(25) usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma
MKČN, vgrajen neposredno za dotočno cevjo, namenjen shranjevanju in gnitju blata, izdelan iz nepropustnega betona ali
drugega nepropustnega materiala. Lahko je izveden kot usedalnik blata ali kombiniran objekt za blato in odpadno vodo (v
nadaljevanju: usedalnik blata);
(26) uporabnik javne kanalizacije je lastnik stavbe, najemnik stavbe ali druga oseba, ki uporablja stavbo ali del stavbe,
kjer nastaja komunalna odpadna voda.
II. ORGANIZIRANOST IN OBMOČJE IZVAJANJA
JAVNE SLUŽBE
4. člen
(izvajalec javne službe)
Občina je lastnica objektov in naprav za odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zagotavlja
izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na celotnem
območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem
odlokom.
Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
in upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju
Občine Ribnica je Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec ali upravljavec).
5. člen
(program odvajanja in čiščenja)
Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na vseh poselitvenih območjih na
svojem območju v skladu z Uredbo o odvajanju, izvajalec pa v
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skladu s predpisi izvaja javno službo na navedenem območju
Občine Ribnica v skladu s Programom odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: program), ki ga izdela skladno z Uredbo o odvajanju in objavi na
spletni strani izvajalca.
6. člen
(čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na
območju občin se prostorsko zagotavlja:
– v čistilni napravi Ribnica za komunalne in padavinske
odpadne vode, ki se vanjo odvajajo preko javnega kanalizacijskega omrežja, iz območij, ki so na to omrežje priključena;
– v malih komunalnih čistilnih napravah zmogljivosti do
2.000 PE za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo preko
javnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so priključene nanje
in z njimi upravlja izvajalec javne službe,
– v obstoječih nepretočnih greznicah ali malih komunalnih
čistilnih napravah za komunalne odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov (v nadaljevanju: objektov), ki niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali
upravljavec, ki ga potrdijo lastniki.
7. člen
(lokacija prevzema vsebin greznic in blata MKČN)
Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter komunalnih odpadnih voda iz nepretočnih greznic se prostorsko
zagotavlja v centralni čistilni napravi Ribnica.
8. člen
(izvajanje javne službe)
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.
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe upravljati MKČN in nepretočne greznice v skladu z Uredbo o odvajanju.
Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in čiščenje:
– padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine, in
– industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno
storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom
infrastrukture.
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 okviru javne službe mora izvajalec javne službe za
stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino
stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi najmanj
enkrat letno,
– prevzem blata iz obstoječih (pretočnih) greznic najmanj
enkrat na tri leta,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri
uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri
leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen
obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivo-
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stjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav, razen za že obstoječe MKČN pri katerih so bile prve
meritve in obratovalni monitoring ali izdelava ocen obratovanja
izvedeni pred dnem veljavnosti tega odloka, in
– evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata
oziroma odplak.
Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka in se ureja v
skladu z 9. členom Uredbe o odvajanju (drugi standardi opremljenosti).

III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
(upravni postopki – javna pooblastila)
Izvajalec javne službe izdaja smernice za načrtovane
predvidene prostorske ureditve (v nadaljevanju: smernice),
mnenja k predlogom prostorskega akta (v nadaljevanju: mnenja), projektne pogoje k idejni zasnovi, projektom itd. (v nadaljevanju: pogoje), soglasja k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja (v nadaljevanju: soglasja) in soglasja za priključitev
na javno kanalizacijo (v nadaljevanju: soglasja za priklop), ter
potrdila, pri čemer mora investitor v vlogi predložiti:
1. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. za projektne pogoje:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov,
– idejno zasnovo in situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi
komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali
na lokaciji;
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode.
3. za soglasje k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in odstranitvi
objektov:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
kanalizacijskega priključka,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel preko katerih
bo potekal kanalizacijski priključek, oziroma ustrezen pravno
veljaven dokument, ki nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
– načrt interne kanalizacije,
– dokumentacijo vezano na odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, če se objekt gradi na
območju, ki ni opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom,
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je
to določeno s predpisi.
4. za soglasje za priključitev, če ni bilo izdano že v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora,
– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
– načrt interne kanalizacije,
– dovoljenje občine oziroma države za prekop cestišča,
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju
overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek, oziroma sodno odločbo, ki nadomesti
soglasje ali pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda
v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode, če je to predpisano.
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5. za soglasje za priključitev obstoječih stavb oziroma
drugih inženirskih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe ali inženirskega objekta,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt interne kanalizacije ali potrdilo upravljavca o
pregledu interne instalacije,
– projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi ali nevarnih snovi v odpadni vodi,
v primeru industrijskih odpadnih vod;
– program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijske odpadne vode;
– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrijske
odpadne vode,
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju
overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti
soglasje,
– pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode.
6. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in
kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spremembi namembnosti stavbe.
7. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja
5. točka tega člena, gradbenega dovoljenja ni potrebno predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom 1967 in to lastnik objekta
dokaže z veljavno uradno listino.
Upravljavec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajene javne infrastrukture.
10. člen
(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije)
Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot
javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih
objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo le-te
predati v last občini.
Za prevzem objektov in omrežij javne kanalizacije iz prvega odstavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumentacija:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in potrdilo o vpisu v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI),
– zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in
jaškov v skladu z veljavnim standardom (SIST EN 1610),
– poročilo o pregledu s kamero za pregled kanalov s
predloženim video posnetkom,
– dokazila o vgrajenih materialih in opremi,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici
dostopa do omrežja in objektov javne kanalizacije,
– prve meritve za MKČN,
– okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za ČN za katere je
OVD potrebno.
Izvajalec lahko ob soglasju občine z namenom racionalizacije postopkov po lastni strokovni presoji za konkretne
primere zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz drugega
odstavka tega člena.
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11. člen
(sistem odvajanja)
Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem in
mešanem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove
obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, razen v primeru, ko padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja,
ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja ali
so padavinske vode tako močno onesnažene, da jih ni možno
odvajati v vodotok ali ponikati.
IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,
KI SO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO
12. člen
(objekti in naprave javne kanalizacije)
Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno
in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane
tehnološke naprave, kot so:
– kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in padavinske odpadne vode,
– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske
odpadne vode,
– revizijski jaški za priključevanje objektov na javno kanalizacijo, ki so na zemljišču lastnika objekta,
– objekti in naprave vakuumske kanalizacije,
– objekti in naprave tlačne kanalizacije,
– male komunalne čistilne naprave velikosti najmanj
50 PE,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne
kanalizacije (odprti kanalski jarki prevzeti v najem in upravljanje
upravljavca).
Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja upravljavec.
Upravljavec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav v lasti občine z namenom zagotavljanja
rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik
zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizacije. Upravljavec je praviloma dolžan po opravljenem rednem
ali izrednem (intervencijskem) delu v letnem času vzpostaviti
zemljišče v prvotno stanje v roku 14 dni po izvedenih delih. V
primeru izvajanja izrednih del v zimskem času, se zemljišče
vzpostavi v stanje, ki je primerno za ta čas, zaključna dela pa
se opravi takoj ko dopuščajo vremenski pogoji.
Šteje se, da je javna kanalizacija izgrajena in se objekt nanjo mora priključiti, če je razdalja priključka na javno kanalizacijo manjša od 50 m, merjeno od mesta priključitve na objektu
do mesta priključitve na javno kanalizacijo, pod pogojem, da
je odvajanje komunalne odpadne vode možno brez naprav za
prečrpavanje.
13. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
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 objektih ter izven nje/njih;
– nepretočne greznice, obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.
Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov ter
črpalnih naprav za odvajanje komunalne odpadne in padavin-
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ske vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni del
objekta in je 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 črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko 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
nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega
kanala. Zajezitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem
poteka javna kanalizacija.
Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek,
ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in
čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek je del javne kanalizacije in mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu,
da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik.
Mesto revizijskega jaška določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji ob izgradnji javne infrastrukture.
Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču v
lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev
revizijskega jaška predložiti izvajalcu notarsko overjeno služnostno pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika zemljišča, na
katerem je možno postaviti revizijski jašek.
Naprave in objekte iz tega člena odloka upravlja in vzdržuje lastnik objekta na svoje stroške.
14. člen
(obveznosti, vezane na priključitev objektov)
Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev
obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna
in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za priključitev;
komunalna odpadna voda se mora odvajati neposredno v javno
kanalizacijo.
V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
če je razdalja, v kateri je izgrajena javna kanalizacija, manjša
od 50 m, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki
nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za prečrpavanje. Podrobneje so pogoji opredeljeni v veljavni Uredbi
o odvajanju.
Izvajalec mora lastnika objekta obvestiti v roku 30 dni po
prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo, da je
priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna
in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno
kanalizacijo izvede izvajalec javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del oziroma druga
oseba v skladu z ZGO pod nadzorom izvajalca javne službe
na stroške lastnika objekta. Priključitev na javno kanalizacijo
mora biti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni
priključitvi.
Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije
odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico ali
MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik
na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo
odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode
ter upravljavcu dopusti nadzor nad izvedenimi deli.
Izvajalec javne službe lahko v skladu s predpisi v soglasju
za priključitev na kanalizacijo določi uporabniku storitve javne
kanalizacije obveznost, da opravlja periodične meritve količin
in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji. Navedene obveznosti
uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na
lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah
v skladu z veljavnimi predpisi.
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Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo tehnološko
odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4.000 m3
na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka
izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca javne
službe.
Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega
obvestila dostopno izvajalcu javne službe.
15. člen
(načini priključitve)
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 dovoli v skladu s soglasjem izvajalca tudi izgradnja dveh ali več priključkov.
Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo
preko svojega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi projekta
priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena
priključitev po navodilih izvajalca več objektov preko enega
skupnega kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V tem primeru je priključek v
zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.
16. člen
(pogoji priključitve)
Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na podlagi vloge lastnika objekta in ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca,
– da je pridobljeno soglasje in so poravnane vse obveznosti do lastnika infrastrukture,
– to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba javne
kanalizacije.
Lastnik je dolžan vlogo za izvedbo priključka na revizijski
jašek javne kanalizacije podati najkasneje v osmih dneh pred
izvedbo del. Izdajanje strokovnih navodil, pregled in prevzem
kanalizacijskega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.
17. člen
(izvajanje priključkov)
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec
javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec
gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z Zakonom o
graditvi objektom pod nadzorom izvajalca javne službe.
Podrobnejša pravila o izvedbi in financiranju hišnih priključkov se določi s Tehničnim pravilnikom.
18. člen
(material priključkov)
Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustreza evropskim
normativom (SIST EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve
so navedene v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.
19. člen
(padavinske in drenažne vode)
V mešan sistem javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati
padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, če obstaja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok.
V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,
KI NISO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO
20. člen
(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod)
Na območjih, kjer odvajanje in čiščenje odpadne vode
ni urejeno z javno kanalizacijo, velja za lastnike novih objek-
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tov obvezna izgradnja MKČN oziroma nepretočne greznice v
skladu z veljavno Uredbo o MKČN in Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09).
Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne
kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe
pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih
rokih in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami,
ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede
tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode.
Dodatno obdelavo odpadne vode je treba izvesti z ustrezno
membransko filtracijo ali dodatno obdelati na drug način do
takšne stopnje, da niso preseženi mikrobiološki parametri,
ki so predpisani za komunalne čistilne naprave. Posamezni
uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije, za
upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega
upravljavca naprav.
V skladu z Uredbo o MKČN izvajalec izdela na stroške uporabnika obratovalni monitoring oziroma za naprave do
zmogljivosti 50 PE izdela oceno obratovanja, ki jo izdela po
zakonsko predpisanem navodilu in na zakonsko predpisanem
obrazcu v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11).
Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:
– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v MKČN, v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav,
– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v
zvezi s prepovedmi in omejitvami iz uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne
odpadne vode iz uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na
količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
– skladnost male komunalne čistilne naprave s standardi,
navedenimi v uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav ali s priporočili o stanju
tehnike čiščenja komunalne odpadne vode v malih komunalnih
čistilnih napravah, ki jih ministrstvo objavlja na svojih spletnih
straneh,
– vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10).
Ceno izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa
ter izdelave ocene obratovanja kot storitev javne službe potrdi
skupni ustanoviteljski organ izvajalca na predlog izvajalca v
skladu z merili iz predpisa, ki ureja oblikovanje cen obveznih
občinskih GJS varstva okolja.
21. člen
(prevzem blata iz čistilnih naprav)
Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in
obdelavo blata iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne
odpadne vode iz nepretočnih greznic na celotnem območju
občine v obsegu in rokih, določenih v 8. členu tega odloka.
Izvajalec na podlagi Programa odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: Program) vsako
leto do 25. decembra pripravi načrt izvajanja prevzema in zagotavljanja ravnanja, čiščenja in obdelave blata za naslednje leto.
22. člen
(obstoječe greznice)
Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvajalec
na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije oziroma popisa stanja na terenu. Ugotovljena odstopanja se na podlagi
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dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem
prevzemu blata.
Pogostost praznjenja usedalnika blata za posameznega
uporabnika določi izvajalec v Programu odvajanja in čiščenja
na podlagi prostornine usedalnika blata in v skladu z veljavno
Uredbo (najmanj enkrat na tri leta).
23. člen
(način obveščanja in praznjenja greznic)
Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti opravljanja
obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode najprej obvestiti, telefonsko ali elektronsko. Kolikor praznjenje ni izvedeno v roku 8 dni po dogovorjenem terminu, izvajalec uporabnika v skladu z veljavno Uredbo
obvesti pisno (dopis, elektronsko) s povratnico (priporočen
dopis ali elektronsko potrdilo o prejemu obvestila) najmanj
15 dni pred začetkom opravljanja storitve. V obvestilu mora
navesti datum in okvirni čas svojega prihoda.
Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico enkratne
prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more biti daljša
od treh mesecev. O takšni nameri mora uporabnik izvajalca
pisno obvestiti najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve.
Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve ne
odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter s tem onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja
storitev, mora plačati nastale stroške po ceni za prevzem blata.
Stroška ravnanja z blatom izvajalec uporabniku v tem primeru
ni upravičen zaračunati.
Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz tretjega
odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše odsotnosti
upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ni mogel
odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.
Občina opredeli za posamezne stavbe ali skupine stavb,
do katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim
prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni
mogoč, izvajanje službe v omejenem obsegu in s posebnimi
prevoznimi sredstvi. Omejen obseg in način izvajanja storitve
sta opredeljena v Programu, ki ga za obdobje štirih let pripravi
izvajalec.
Praznjenje greznic in MKČN izvaja smo izvajalec javne
službe oziroma od izvajalca pooblaščen izvajalec.
24. člen
(ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic)
Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža samo na
sprejem v čistilno napravo, ki je opremljena za obdelavo blata,
zato je prepovedano odvažanje in odlaganje v okolje (kmetijska
in ostala zemljišča), v površinske ali podzemne vode ali javno
kanalizacijo.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
IN UPORABNIKOV
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uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture:
– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretočnih greznic in MKČN,
– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic,
– izdelovati Program odvajanja in čiščenja v skladu z
veljavno Uredbo o odvajanju,
– na poziv občine, sodelovati pri izdelavi programskih
rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih
zemljišč s komunalno infrastrukturo,
– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN
ter voditi ustrezne evidence o teh objektih,
– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev,
– voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije
na stroške lastnika infrastrukture,
– voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi in druge
evidence,
– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in državne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja
in čiščenje odpadnih voda na območjih z urejeno javno infrastrukturo ali pa brez urejene javne infrastrukture,
– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati
izterjavo dolgovanih zneskov,
– izvajati preglede javne kanalizacije in kanalizacijskih
priključkov ter MKČN,
– izvajati obnovitvena dela v skladu z zagotovljenimi
finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za odvajanje
in čiščenje odpadnih voda,
– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in jih o tem
obveščati v rokih, določenih v tem odloku,
– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode, ter izvajati potrebne ukrepe
za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja. Vse stroške, ki
nastanejo zaradi opravljanja del krije uporabnik,
– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika,
– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne
vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in
reševanja,
– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov
lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi
Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samoupravi in odloka, vendar v skladu s predpisi o varstvu osebnih
podatkov,
– izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco
o njih,
– izvajati druge obveznosti tega odloka.

25. člen

26. člen

(pravice in obveznosti izvajalca)

(vzdrževanje in izvajanje obnov/investicij)

Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje
naloge:
– zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, v skladu z veljavno Uredbo o
odvajanju;
– zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne
površine in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo
– Navedene storitve izvajalec javne službe izvaja v okviru
prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z

Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi
izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s
predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki
je strokovno usposobljena za ta dela. Stroški za vzdrževalna
dela se krijejo iz cene storitve javne službe. Investitor v obnovo
javne kanalizacije je občina, ki pa lahko izvajalca javne službe
s tem odlokom pooblašča za vodenje in nadzor obnovitvene
investicije v višini letne najemnine, pobrane za infrastrukturo,
v imenu in za račun občine (v tujem imenu in za tuj račun).
Investitor v novogradnjo javne kanalizacije je občina, ki pa
izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za vodenje in
nadzor investicije. Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne iz-
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vaja izvajalec javne službe ampak tretja oseba, mora izvajalec
javne službe zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno
kanalizacijsko omrežje, izvajalec investicijskih del pa mora
tak nadzor omogočiti in plačati stroške nadzora. V primeru
rekonstrukcije javne kanalizacije, so priključki v cestnem telesu in izvedba revizijskega jaška na zemljišču lastnika objekta,
strošek obnove kanalizacije, ki se financira iz javnih sredstev.
Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja
lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav,
MKČN in greznic, vendar mora pred vzdrževalnimi deli pisno ali
ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča.
27. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju
Občine Ribnica, priključenega na javno kanalizacijo oziroma
koristnik storitve javne službe. V primeru, da uporabnik objekt,
del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je dolžan
skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve
in poroštvih, če želi obveznost plačila storitev javne službe
prenesti na najemnika.
Uporabniki imajo naslednje pravice in obveznosti:
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem
upravljavca;
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
kjer je le-ta zgrajena;
– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene,
kot to določa ta odlok;
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo
in vse naprave, vgrajene vanjo;
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode;
– vzdrževati obstoječo greznico, nepretočno greznico ali
MKČN;
– izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih
odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod;
– odvajati industrijske odpadne vode v skladu s panožno
zakonodajo vezano na odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod;
– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji,
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;
– omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe greznice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vsebine;
– omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode;
– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogočiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo
o ustreznosti MKČN;
– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji,
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;
– uporabniki ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu
uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti;
– pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske
vode; v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po
poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe
uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo
popisa števca, ki je relevanten trenutek za določitev novega
uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in
uporabnikom. Če se popis ne izvede, se storitve javne službe
zaračunavajo novemu uporabniku enako, kot staremu in jih
je dolžan novi uporabnik poravnavati, ter od datuma prejema
pisnega obvestila starega uporabnika;
– plačevati stroške storitev javne službe;
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne
službe;
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– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo
brez soglasja upravljavca.
Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte javne
kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti, zlasti
revizijskih jaškov.
28. člen
(posegi v območju kanalizacije)
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na
vplivnem območju kanalizacije v skladu s Tehničnim pravilnikom se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja
(zasipa) kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov
in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe
na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in
vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali
jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko
omrežje. Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave
v prvotno stanje. Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega, elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežje
ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah
zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave nepoškodovane.
29. člen
(odškodnina)
Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino
za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja komunalne odpadne vode po krivdi izvajalca oziroma opustitve vzdrževanja javne kanalizacije, ko le-ta ni izvedel vseh potrebnih
ukrepov, da bi preprečil škodljive vplive na življenje in zdravje
ljudi, živali, okolja in lastnine.
VII. VIRI FINANCIRANJA
30. člen
(viri financiranja)
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračunskih sredstev občine,
– drugih virov.
31. člen
(proračunska sredstva občine)
Če cena storitev javne službe ne zadošča za pokrivanje
vseh stroškov javne službe in predpisanega donosa, pošlje
izvajalec na Občino Ribnica predlog za subvencioniranje, ki
mora vsebovati za javno službo:
– kalkulacijo z opredelitvijo in obrazložitvijo stroškov,
– možne rešitve zmanjšanja stroškov ali povečanja prihodkov,
– predlog višine mesečne subvencije,
– predlog obdobja subvencioniranja,
– in morebitne ostale obrazložitve, ki lahko vplivajo na
višino subvencije.
Občinska uprava gradivo preuči in pripravi predlog višine
in obdobja subvencioniranja javne službe za obravnavo in sprejem na prvi seji Občinskega sveta Občine Ribnica.
Po sklepu občinskega sveta in zagotovitvi sredstev v proračunu občine za namen subvencije, občina tekoče mesečno
izplačuje subvencijo izvajalcu. Po poteku obdobja subvencioniranja ali najpozneje do 31. 3. za preteklo poslovno leto,
izvajalec javne službe opravi končni obračun rezultata javne
službe. Če je bila subvencija preplačana, izvajalec v 30 dneh
vrne ugotovljeno preplačilo v občinski proračun.
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VIII. MERITVE IN OBRAČUN
32. člen
(elementi za obračun)
V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo naslednje storitve
javne službe:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za
objekte, ki so priključeni na javni kanalizacijski sistem,
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode vezane
na nepretočne greznice,
– storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN.
Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, so razdeljeni v naslednji skupini:
– uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski
dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, če
zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene
za izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja kriterij,
ki je enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode preko
števca porabe pitne vode.
Uporabnik je lahko tudi najemnik stavbe, inženirskega
objekta ali dela stavbe oziroma inženirskega objekta ob pogoju,
da se najemodajalec, najemnik in izvajalec dogovorijo o načinu
plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.
33. člen
(cena)
Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, stroškov
izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
in padavinskih odpadnih voda ter stroškov okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se na računu prikazujejo ločeno na
podlagi veljavnih predpisov.
34. člen
(enota količine)
Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, ki je priključena na javni kanalizacijski sistem, je izražena
v m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja, če iz nje
nastaja odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje
in čiščenje odpadnih vod in velja tudi za prevzem komunalne
odpadne vode iz nepretočnih greznic in njen odvoz in ravnanje
z njimi na komunalni čistilni napravi. Uporabniki plačujejo odvedeno vodo v enaki količini in v enakih obdobjih, kot jo plačujejo
za porabljeno pitno vodo.
Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki nastaja v
stavbi, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema, je
izražena v kos/mesec ali v m3 /mesec dobavljene pitne vode iz
vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda. Cena
storitve je lahko preračunana na enakomerne časovne intervale
v okviru rokov, določenih z veljavno zakonodajo ali se določi na
podlagi m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja in
vključuje stroške prevzema blata in ravnanja z blatom.
Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve porabe pitne vode se količina odpadnih voda določi na način iz
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (normirana poraba po DN 13 ali 0,15 m3
na osebo na dan).
Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh
in utrjenih površin se na območju občine šteje kot javna služba.
Na količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega člena,
se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring onesnaženosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v
skladu s Tehničnim pravilnikom.
Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode so stroški okoljskih
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dajatev v skladu s predpisi, ki določajo okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja.
35. člen
(način obračuna stroškov storitve)
Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
ki nastaja v stavbi, ki je priključena na javni kanalizacijski sistem se uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne
vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem
obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat letno,
ko se izvede tudi poračun akontacij.
Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
ki nastaja v stavbi, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega
sistema, se uporabnikom zaračuna v kom/mesec in so lahko
preračunani na enakomerne časovne intervale v okviru rokov,
določenih z veljavno zakonodajo na datum sprejema odloka ali
na osnovi dejanske porabe pitne vode izražene v m3/mesec v
preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih
glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju.
Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje
v 8 dneh od datuma izstavitve računa, razen, če zakon ne določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok plačila.
36. člen
(oblikovanje cen storitev)
Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda pripravi
izvajalec javne službe skladno z določili tega odloka in skladno
z zakonskimi predpisi o določanju cen komunalnih storitev v
Republiki Sloveniji, potrjuje pa jih občinski svet.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.
37. člen
(obveznost plačila storitev)
Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se
oskrbujejo.
Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.
Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
se uporabnikom zaračunava mesečno v obliki in na način kot
se obračunava oskrba s pitno vodo.
38. člen
(plačilo računov in ugovor)
Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva
zapadlosti računa. Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni
ugovor pri upravljavcu. Upravljavec je dolžan na pisni ugovor
uporabnika pisno odgovoriti v roku 15 dni od prejema ugovora.
Ugovor na izdan račun ne zadrži plačila. Kolikor uporabnik računa ne poravna niti v 15 dneh po prejemu pisnega odgovora,
se mu izda pisni opomin. Če tudi takrat uporabnik računa ne
poravna, se sedem dni po prejemu opomina začne postopek
izterjave po sodni poti.
Upravljavec, si v primeru zamude plačila pridružuje pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in stroške opomina.
39. člen
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda)
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave
prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda v naslednjih
primerih:
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne
kanalizacije,
– priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden skladno s
soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja upravljavca,
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– uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev
drugega uporabnika na svoj kanalizacijski priključek,
– uporabnik ravna v nasprotju z določili Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in
čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda,
– uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za neoporečnost pitne vode,
– kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza
zahtevam veljavne zakonodaje,
– se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo skladno
z določili tega odloka,
– uporabnik ne opusti greznice skladno s 14. členom
tega odloka,
– če uporabnik ne plača računa za v skladu s pogoji
predhodnega člena,
– če izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika izdelan pri pooblaščeni organizaciji izkazuje neustrezno sestavo.
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so
nastali kot posledica vzroka prekinitve, po ceniku upravljavca.
Upravljavec lahko prekine odvod odpadne ter padavinske
vode na stroške uporabnika, če uporabnik pisno zahteva začasno prekinitev. Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadnih vod za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in
napravah javne kanalizacije. O tem mora predhodno obvestiti
uporabnike preko sredstev javnega obveščanja.
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43. člen
Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dosedanjem Odloku.
Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom
uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjem Odloku,
razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.
44. člen
Občina Ribnica je dolžna v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi
javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih
komunalnih ter padavinskih voda.
45. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 20. člena tega odloka so lastniki objektov v območjih, kjer ni predvidena gradnja
javne kanalizacije in je odvajanje in čiščenje odpadne vode urejeno v obstoječo greznico tako, da obstaja nevarnost okužbe
pitne vode, so lastniki objektov dolžni zgraditi MKČN oziroma
nepretočno greznico v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
46. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2012
Ribnica, dne 16. oktobra 2012

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
IN KAZENSKE DOLOČBE
40. člen
(inšpekcijski organ)
Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega Odloka
in izrekanje sankcij je pristojen občinski inšpekcijski organ in
občinsko redarstvo.
41. člen
Pravno osebo se kot uporabnika javne kanalizacije kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo pa z globo 2.500,00 EUR:
1. če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije na
območjih, kjer je to obvezno (prvi odstavek, 14. člen),
2. če izvajalcu ne omogoča dostop do javne kanalizacije
za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču (deveta alineja,
drugi odstavek, 27. člen),
3. če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca (tretji odstavek, 27. člen).
Samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se kot uporabnika
javne kanalizacije za prekršek iz prvega odstavka tega člena
kaznuje z globo 1.000,00 EUR.
Odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje z globo 250,00 EUR.
Fizično osebo se kot uporabnika javne kanalizacije za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 300,00 EUR.

Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

3400.

Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
na območju Občine Ribnica

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 56/12) je Občinski svet Občine
Ribnica na 12. redni seji 16. 10. 2012 sprejel

SKLEP
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
na območju Občine Ribnica
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna
storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno
podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), porabnikom na področju Občine Ribnica.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na
območju Občine Ribnica, ki so ali bodo priključeni na sisteme
v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je
za vse vrste porabnikov enaka, znaša:

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Vrsta porabe

42. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih voda na
območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 58/95, spremembe
in dopolnitve odloka 102/00 in 32/06, v nadaljevanju: Odlok) ter
vsi na njegovi podlagi sprejeti občinski akti.
Občinski akti, ki so bili sprejeti na podlagi Odloka, se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih aktov, kolikor niso v
nasprotju s tem odlokom.

normirana poraba
prekomerna poraba

Cena brez DDV
EUR/m3
0,5633
0,8450

4. člen
Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za
vodomer DN 13 oziroma DN 15 znaša 1,5264 €/mesec. Za
vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z
določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Omrežnina po posameznih dimenzijah vodomera tako znaša:
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Vodomer

Faktor omrežnine

Pretok

Normirana poraba
v m3 na dan

Normirana poraba
v m3 na leto

Polna cena omrežnine
v EUR/mesec (brez
DDV)

DN 13, 15 (1/2«)

1,00

3

0,60

219

1,5264

DN 20 (3/4«)

1,67

5

1,00

365

2,5440

pavšal

1,67

5

0,15

55

2,5440

DN 25 (1«)

2,50

8

1,50

548

3,8160

DN 32 (5/4«)

4,00

12

2,40

876

6,1055

DN 40 (6/4«)

6,67

20

4,00

1.460

10,1759

DN 50

10,00

30

6,00

2.190

15,2638

DN 65

23,33

70

14,00

5.110

35,6156

DN 80

33,33

100

20,00

7.300

50,8794

DN 100

50,00

150

30,00

10.950

76,3190

DN 150

100,00

300

60,00

21.900

152,6381

KOM DN 50/20

10,00

30

6,00

2.190

15,2638

KOM DN 80/20

33,33

100

20,00

7.300

50,8794

KOM DN 100/20

50,00

150

30,00

10.950

76,3190

KOM DN 100/25

50,00

150

30,00

10.950

76,3190

KOM DN 150/20

100,00

300

60,00

21.900

152,6381

Občina Ribnica o morebitni subvenciji omrežnine odloči
s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
5. člen
Vzdrževalnina, ki pokriva stroške vzdrževanja hišnih
priključkov, znaša:
Cena vzdrževanja v EUR/mesec (brez DDV),
glede na datum uveljavitve

Vodomer
2012

1. 1. 2013

1. 1. 2014

1. 1. 2015

DN 13, 15 (1/2«)

1,16

2,31

3,47

4,62

DN 20 (3/4«)

1,16

2,31

3,47

4,62

pavšal

1,16

2,31

3,47

4,62

DN 25 (1«)

1,22

2,43

3,65

4,86

DN 32 (5/4«)

1,28

2,56

3,83

5,11

DN 40 (6/4«)

1,39

2,78

4,17

5,56

DN 50

1,81

3,62

5,43

7,24

DN 65

1,81

3,62

5,43

7,24

DN 80

2,25

4,50

6,75

9,00

DN 100

2,42

4,84

7,25

9,67

DN 150

3,18

6,36

9,54

12,72

KOM DN 50/20

1,81

3,62

5,43

7,24

KOM DN 80/20

2,25

4,50

6,75

9,00

KOM DN 100/20

2,42

4,84

7,25

9,67

KOM DN 100/25

2,42

4,84

7,25

9,67

KOM DN 150/20

3,18

6,36

9,54

12,72
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6. člen
Števnina, ki je namenjena pokritju stroškov redne overovitve in zamenjave vodomerov, znaša:
Vodomer
veliki – DN 25 in večji ter kombinirani
mali DN 20 in manjši

Cena brez DDV
EUR/mesec
6,0772
1,2155

7. člen
Vodna povračila so okoljska dajatev za iz vodnega vira
odvzeto vodo. Plačujejo se skladno z Uredbo o vodnih povračilih in se odvajajo v državni proračun. Cena vodnih povračil se
spreminja z vsakokratnim Sklepom o določitvi cene za osnove
vodnih povračil za rabo vodnih, naplavin in vodnih zemljišč.

vodna povračila
vodna povračila – izgube

Trenutna cena brez DDV
v EUR/m3
0,0555
0,0279

8. člen
Višino števnine in vzdrževalnine izvajalec javne službe
enkrat letno uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki
ga objavi Statistični urad RS.
9. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Cene za vodarino in omrežnino se začnejo uporabljati, ko bodo prenehale veljati zakonske omejitve
za njihovo uveljavitev.
Z dnem uveljavitve tarifnih postavk po tem sklepu, preneha veljati Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz
vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod
d.o.o. v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 17/04 in 140/04).
Št. 355-0003/2012
Ribnica, dne 16. oktobra 2012

Cesta
317010
317030
356010
356010
356020
356030
356040
356050
356060
356060
356070
356070
356080
356090
356100
356110
356110
356110
356110
356120
356130

Odcep
317011
317031
356011
356012
356021
356031
356041
356051
356061
356062
356071
356072
356081
356091
356101
356111
356112
356113
356114
356121
356131

Začetek
odcepa
C R1 219
C R1 219
C G2 107
O 356011
C G2 107
C R1 219
C R1 219
C 356030
C 356010
C G2 107
C R3 685
O 356071
C G2 107
C G2 107
C 356110
C R3 685
O 356111
O 356112
C G2 107
C R3 685
C R3 685

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na
20. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Rogaška Slatina
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Rogaška Slatina in v drugih naseljih občine se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na lokalne zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ) in
– na lokalne mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Rogaška Slatina in ceste
med naselji v občini in med naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Rogaška Slatina in drugih naseljih občine, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:

Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

3401.

Potek
Škrbnik
Nezbiše-Kamence
Obvoznica-Rog. Slatina I
Obvoznica-Rog. Slatina II
Rog. Slatina-Podplat
Brezje-Kostrivnica
Sv. Rozalija-Sp. Gabernik
Kostrivnica-Boč
Rog. Slatina-obvoznica
Obvoznica-Boč
Rog. Slatina-Brezovec I
Rog. Slatina-Brezovec II
Tuncovec-Tržišče
Tuncovec-Strmec
Strmec-Zg. Negonje
Rog. Slatina-Cerovec I
Rog. Slatina-Cerovec II
Rog. Slatina-Cerovec III
Cerovec-Strmec
Rog. Slatina-Sodna vas
Rog. Slatina-R1 219

Konec
odcepa
C 406270
C 356130
O 356011
C R3 685
C R1 219
C 356020
C 356030
C 440420
C G2 107
C 356050
O 356071
C G2 107
C 356070
C 356110
C 356060
O 356111
O 356112
C G2 107
C R2 432
C R1 219
C R1 219

Dolžina
[m]
616
2.130
1.144
617
4.376
3.938
905
4.277
919
11.188
236
3.268
1.603
2.703
7.320
252
926
882
5.516
3.892
4.181

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
1.731 Podčetrtek
2.159 Podčetrtek

620 Rogatec
4.661 Podčetrtek
3.091 Podčetrtek

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Cesta
356140
356150
356170
356190
356200
356210
356220
356230
356240
406260
406270
440420

Odcep
356141
356151
356171
356191
356201
356211
356221
356231
356241
406261
406271
440421

Začetek
odcepa
C 356130
C G2 107
C R3 685
C 356140
C 356090
C G2 107
C R3 685
C R3 685
C R3 685
C R1 219
C R1 219
C R1 219

Št.

Potek
Rog. Slatina-Kristan vrh
Podplat-Kristan vrh
Tekačevo-Brestovec
Kristan vrh-Topole
Žabnik-Rogatec
Irje-Cerovec
PC Sonce-Imence
Rog. Slatina-Topole
Rjavica-Takalce
Meja-Sotensko
Hajnsko-Plat
Poljčane-Boč

Konec
odcepa
C 356150
C R1 219
C 356130
C 356170
C R2 432
C 356110
C 356230
C 356170
C 356070
C 356150
C 356140
C 356050
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[m]
3.291
2.038
4.289
1.598
1.249
2.539
1.139
1.833
2.241
373
1.705
1.135
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Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
1.431 Šmarje pri Jelšah
897 Šmarje pri Jelšah

1.563 Rogatec

1.600 Šmarje pri Jelšah
792 Šmarje pri Jelšah
3.592 Poljčane

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Rogaška Slatina znaša 84.319 m (84,319 km).
5. člen
a) Lokalne zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) v
mestu Rogaška Slatina in drugih naseljih občine so:
Zap.
št.
1.
2.

Cesta
356320
356320

Odcep
356321
356322

Začetek
odcepa
C 356110
O 356321

3.
4.
5.
6.
7.

356330
356340
356340
356370
356400

356331
356341
356342
356371
356401

C R3 685
C 356110
C 356110
C 356230
C R3 685

Potek
Rog. Slatina-Sp. Sečovo
Sp. Sečovo-Tuncovec
R3 685-Žibernik-Prvomajska
Bellevue-Stritarjeva ul.
Stritarjeva ul.-obvoznica
Vid Ivanuševa-Brestovška
Linhartova-Vegova

Konec
odcepa
C G2 107
C 356080

Dolžina
[m]
1.796
322

C 356010
O 356342
C G2 107
C R3 685
C 356010

664
2.030
915
724
1.475

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Rogaška Slatina znaša 7.926 m (7,926 km).
b) Lokalne mestne in krajevne ceste (LK) v mestu Rogaška Slatina in drugih naseljih občine so:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cesta
356350
356510
356520
356520
356530
356530
356600

Odcep
356352
356511
356521
356522
356531
356532
356601

Začetek
odcepa
C 356010
C 356230
C R3 685
O 356521
C R3 685
C R3 685
C 356330

Potek
Šlandrova ul.
Aškerčeva ul.
Lovska ul.-Prešernova ul.
Prešernova ul.
Kozjanski odred-bloki
Kozjanski odred-šola
Ul. Žibernik

Konec
odcepa
C 356010
C 356370
C R3 685
O 356521
Z HŠ 23
O 356531
C 356400

Dolžina
[m]
869
357
882
228
310
207
597

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Skupna dolžina lokalnih mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Rogaška Slatina znaša 3.450 m (3,450 km).
6. člen
Javne poti (JP) v mestu Rogaška Slatina, v naseljih
občine in med naselji so:
Zap.
št.

Cesta

Odcep

Začetek
odcepa

Potek

Konec
odcepa

Dolžina
[m]

1.

856020

856021

C 356370

Cankarjeva ul. 27

Z HŠ 27

229

2.

856030

856031

C R3 685

Gozdna ul. 22

Z HŠ 22

332

3.

856030

856032

C 356350

Tuš-Zdravstveni dom

Z Zdr. dom

292

4.

856040

856041

C 856150

Ivanov hrib

C 356320

701

5.

856050

856051

C R3 685

Izletniška ul. 18

Z HŠ 18

849

6.

856060

856061

C 356070

Kajuhova ul. 11

Z HŠ 11

244

7.

856070

856071

C 356070

Kidričeva ul. 63

Z HŠ 63

82

8.

856080

856081

C 356130

Knežec

Z HŠ 1

389

9.

856090

856091

C 356070

Kot 14

Z HŠ 14

220

10.

856090

856092

O 856091

Kot 11

Z HŠ 11

111

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
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Zap.
št.

Cesta

Odcep

Začetek
odcepa

11.

856100

856101

C 356070

Krpanova ul. 12

Z HŠ 12

12.

856110

856111

C 356070

Kvedrova ul. 8

Z HŠ 8

86

13.

856110

856113

C 356070

Ul. Na livadi 12

Z HŠ 12

322

14.

856120

856121

C 356070

Lastine 15

Z HŠ 15

768

15.

856120

856122

O 856121

Lastine 5a

Z HŠ 5a

255

16.

856120

856123

O 856121

Lastine 2e

Z HŠ 2e

198

17.

856130

856131

C 356370

Levstikova ul. 23

Z HŠ 23

407

18.

856140

856141

C 356110

Ločen dol

Z HŠ 6

193

19.

856150

856151

C 356320

Cvetlični hrib

Z HŠ 38

841

20.

856150

856152

O 856151

Cvetlični hrib-Sečovo

C 857340

591

21.

856160

856161

C R3 685

Mladinska ul. 7

Z HŠ 7

267

22.

856170

856171

C 356070

Na livadi-Sp. Sečovo

C 356320

874

23.

856170

856172

O 856171

Odcep Možina

Z HŠ 17

174

24.

856170

856173

C 356070

Odcep Cvetko

Z HŠ 24

143

25.

856170

856174

O 856171

Odcep Polajžer

Z HŠ 11

141

26.

856180

856181

C 356320

Janina

Z HŠ 7

474

27.

856190

856191

C 356070

Sončna ul. 10

Z HŠ 10

212

28.

856200

856201

C 356010

Spodnja c.

C 356330

146

29.

856200

856202

C 356600

Ul. Ob progi 14

Z HŠ 14

293

30.

856200

856203

C 356600

Slomškova ul. 8

Z HŠ 8

204

31.

856200

856204

O 856203

Plečnikova ul. 16

Z HŠ 16

240

32.

856200

856205

O 856204

Ul. Ele Peroci 5

Z HŠ 5

106

33.

856200

856206

C 356400

Ul. Zrinskega 13

Z HŠ 13

171

34.

856200

856207

O 856209

Na trati I

Z HŠ 3

138

35.

856200

856208

C R3 685

Na trati II

Z HŠ 1

74

36.

856200

856209

C R3 685

Gubčeva ul. 20

Z HŠ 20

342

37.

856210

856211

C 356230

Strma ul. 16

Z HŠ 16

277

38.

856220

856221

C R3 685

Tavčarjeva ul. 7

Z HŠ 7

186

39.

856230

856231

C 356070

Ul. talcev 7

Z HŠ 7

263

40.

856240

856241

C R3 685

Ul. Kozara 4

Z HŠ 4

156

41.

856260

856261

C 356370

Zlatorogova ul. 7

Z HŠ 7

112

42.

856270

856271

C R3 685

Zdraviliški trg

Z HŠ 1

155

43.

856280

856281

C 856030

Župančičeva ul. 8

Z HŠ 8

186

44.

856350

856351

C 356020

Zagaj-Čebular

Z HŠ 7

567

45.

856350

856352

O 856351

Zagaj-Plavčak

Z HŠ 4b

96

46.

856360

856361

C 356020

Zagaj-Gobec

Z HŠ 31

875

47.

856360

856362

O 856361

Zagaj-Čača vas

O 856381

844

48.

856370

856371

C 356020

Zagaj-Prah

Z HŠ 39b

294

49.

856380

856381

C 356020

Čača vas-Klančnik

Z HŠ 58

971

50.

856390

856391

C 356020

Čača vas-Justin

Z HŠ 39a

51.

856400

856401

C 356020

Čača vas-Murko

Z HŠ 6

761

52.

856400

856402

O 856401

Čača vas-Mesiček

Z HŠ 47

338

53.

856410

856411

C 356020

Čača vas-Čebular

Z HŠ 23

690

54.

856420

856421

C 356020

Kostrivnica-pokopališče

Z pokop.

349

55.

856430

856431

C 356020

Kostrivnica-Mikše

Z HŠ 12

566

56.

856440

856441

C 356020

Kostrivnica-Hrup

Z HŠ 22

143

57.

856450

856451

C 356020

Vrelec-Sp. Kostrivnica 17

Z HŠ 17

665

58.

856450

856452

O 856451

Sp. Kostrivnica 10

Z HŠ 10

400

59.

856450

856453

O 856452

Sp. Kostrivnica 14

Z HŠ 14

130

60.

856460

856461

C 356020

Sp. Kostrivnica-Majer

Z HŠ 17a

493

61.

856470

856471

C 356020

Podplat-Jančič

Z HŠ 16

277

Potek

Konec
odcepa

Dolžina
[m]
274

84

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
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Št.

Zap.
št.

Cesta

Odcep

Začetek
odcepa

62.

856480

856481

C 356030

Strašek-Podturn

O 857241

173

63.

856500

856501

C 356030

Zg. Gabernik-Tadina

Z HŠ 14

682

64.

856500

856502

O 856501

Zg. Gabernik-Valner

Z HŠ 20

297

65.

856520

856521

C 356030

Zg. Gabernik-Furman

Z HŠ 11

722

66.

856530

856531

C 356030

Podturn-Cvetko

Z N.H.

622

67.

856540

856541

C 356030

Podturn-Volovšek

C 857270

232

68.

856560

856561

C 356030

Gabrovec-Ogrizek

Z HŠ 7

192

69.

856570

856571

C 356030

Gabrovec-Strniša

Z HŠ 1

70.

856580

856581

C 356030

OŠ Kostrivnica-Sv. Lenart

Z HŠ 31

1.367

71.

856580

856582

C 356050

Drevenik-Strniša

Z HŠ 28

360

72.

856580

856583

C 356050

Šeleker-Mali Travnik-Šket

Z HŠ 56

2.023

73.

856580

856584

C 356050

Drevenik 24

Z HŠ 24

651

74.

856590

856591

C 356060

Ratanska vas 2

Z HŠ 2

491

75.

856600

856601

C 356060

C. na Boč 34

Z HŠ 34

226

76.

856610

856611

C 356060

Irje 33

Z HŠ 33

444

77.

856620

856621

O 856611

Irje 24c

Z HŠ 24c

398

78.

856620

856622

C 356060

Irje 33b

Z HŠ 33b

483

79.

856630

856631

C 356060

Negonje-Brglez

Z HŠ 25

572

80.

856630

856632

O 857053

Zagaj-Krček

Z HŠ 18

979

81.

856630

856633

O 857211

Zg. Negonje-Berk

Z HŠ 26

505

82.

856640

856641

C 356060

Planin. dom-Sv. Marjeta

Z HŠ 39

106

83.

856650

856651

C 356320

Sp. Sečovo-Čebular

Z HŠ 37

182

84.

856660

856661

C 356320

Sp. Sečovo-Berk

Z HŠ 92b

56

85.

856670

856671

C 356080

Tuncovec-Sp. Sečovo

Z HŠ 95

599

86.

856680

856681

C 356080

Tuncovec-Kolar

Z HŠ 23

196

87.

856690

856691

C 356080

Tuncovec-Stojnšek

Z HŠ 16

132

88.

856700

856701

C 356090

Tuncovec-Kralj

Z HŠ 13

513

89.

856710

856711

C 356090

Sv. Florijan-Stiplošek

Z HŠ 147

733

90.

856720

856721

C 356100

Ložno-cerkev

Z HŠ 32

465

91.

856730

856731

C 356110

Partizanska ul.-Lipnik

Z HŠ 37

179

92.

856740

856741

C 356110

Cerovec-Calska gorca

Z HŠ 42

463

93.

856750

856751

C 356110

Cerovec-Gobec

Z HŠ 43

91

94.

856760

856761

C 857300

Zg. Sečovo-Kuraj

Z HŠ 10c

313

95.

856770

856771

C 356110

Sv. Florijan-Ferčec

Z HŠ 56

460

96.

856770

856772

C 356110

Sv. Florijan-Stojnšek

Z HŠ 12

842

97.

856780

856781

C 356110

Cerkev Sv. Florijana

Z HŠ 61

165

98.

856790

856791

C 356110

Sv. Florijan-Galun

Z HŠ 25

784

99.

856800

856801

C 356110

Strmec 4

Z HŠ 4

100.

856810

856811

C 356120

Rajnkovec 14a

Z HŠ 14a

774

101.

856810

856812

O 856811

Rajnkovec 10a

Z HŠ 10a

163

102.

856810

856813

C 356130

Rajnkovec 10

Z HŠ 10

419

103.

856820

856821

C 356120

Nimno 26

Z HŠ 26

310

104.

856830

856831

O 857191

Nimno 22

Z HŠ 22

58

105.

856840

856841

C 356070

Tržišče 27a

Z HŠ 27a

691

106.

856840

856842

O 856841

Tržišče 24

Z HŠ 24

344

107.

856840

856843

O 856842

Tržišče 20

Z HŠ 20

144

108.

856850

856851

C 356070

Zg. Rjavica 31

Z HŠ 31

566

109.

856850

856852

O 856851

Zg. Rjavica-Sp. Rjavica

C 356240

952

110.

856850

856853

C 356240

Rjavica 17

Z HŠ 17

111.

856850

856854

C 356240

Rjavica 4

Z HŠ 4

219

112.

856850

856855

C 356240

C. padlih aktivistov 15

Z HŠ 15

569

Potek

Konec
odcepa

86 / 13. 11. 2012 /
Dolžina
[m]

157

51

1.012

Stran

8833

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Stran

8834 /
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Zap.
št.

Cesta

Odcep

Začetek
odcepa

Potek

Konec
odcepa

Dolžina
[m]

113.

856850

856856

C 356240

Steklarska ul. 16

Z HŠ 16

761

114.

856860

856861

C 356130

Brestovška ul. 33

Z HŠ 33

180

115.

856870

856871

C 356130

Brestovška ul.-Prnek

Z HŠ 19

364

116.

856880

856881

O 356131

Knežec 15

Z HŠ 15

336

117.

856880

856882

O 856881

Knežec 16

Z HŠ 16

152

118.

856890

856891

C 356130

Pokopališče Brestovec

C 356170

218

119.

856900

856901

C 317030

Kamence-Gabrce

O 856931

2.112

120.

856910

856911

C 356140

Brestovec-Škrabl

Z HŠ 32

121.

856920

856921

C 356140

V. Rodne-Vrtovšek

Z HŠ 14

122.

856930

856931

C 356140

Plat-Gabrce

C 406270

123.

856940

856941

C 356150

Podplat-Filipovo

Z HŠ 22

508

124.

856950

856951

C 356150

Kačji dol 10

Z HŠ 10

346

125.

856960

856961

C 356150

Kačji dol 14

Z HŠ 14

265

126.

856970

856971

C 356170

Topole-M. Rodne

Z HŠ 17

988

127.

856970

856972

O 856971

M. Rodne 19

Z HŠ 19

235

128.

856970

856973

O 856971

M. Rodne 33

Z HŠ 33

125

129.

856980

856981

C 356170

Topole 20

Z HŠ 20

596

130.

856980

856982

C 356170

Topole 36a

Z HŠ 36a

374

131.

856980

856983

O 856981

Topole 16a

Z HŠ 16a

98

132.

856980

856984

O 856981

Topole 17a

Z HŠ 17a

175

133.

856990

856991

C 356170

Brestovec-Prnek

Z HŠ 27

647

134.

857010

857011

C G2 107

Tuncovec 14a

Z HŠ 14a

578

135.

857010

857012

O 857011

Tuncovec 16

Z HŠ 16

311

136.

857020

857021

C G2 107

Sp. Sečovo-Plavčak

Z HŠ 43

479

137.

857030

857031

O 857032

Ločen dol-Nežmah

Z HŠ 39

393

138.

857030

857032

C 356110

Partizanska ul.-Jurišič

Z N.H.

305

139.

857040

857041

C G2 107

Sp. Negonje 26

Z HŠ 26

181

140.

857050

857051

C G2 107

Obvoznica-obrtna cona

Z HŠ 35c

221

141.

857050

857052

C G2 107

Obvoznica-Zg. Negonje

O 857053

622

142.

857050

857053

C G2 107

Obvoznica-Zagaj

C 857210

1.398

143.

857050

857054

O 857053

Zg. Negonje-povezava

O 857053

590

144.

857060

857061

C G2 107

Bencinska črpalka-Šket

Z HŠ 27

105

145.

857070

857071

C G2 107

Obvoznica-Gradiški dol

Z HŠ 2

763

146.

857070

857072

O 857071

Gradiški dol-Žekar

Z HŠ 6b

156

147.

857080

857081

C G2 107

Zagaj 2

Z HŠ 2

469

148.

857090

857091

C G2 107

Sp. Kostrivnica 5

Z HŠ 5

538

149.

857100

857101

C G2 107

Tekačevo-Kamna gorca

Z HŠ 17

945

150.

857110

857111

C G2 107

Kamna gorca-G2 107

C G2 107

151.

857120

857121

C G2 107

Kamna gorca 16

Z HŠ 16

1.245

152.

857130

857131

C G2 107

Podplat 20

Z HŠ 20

187

153.

857140

857141

C R3 685

Tekačevo 30

Z HŠ 30

510

154.

857150

857151

C 356110

Strmec 102

Z HŠ 102

245

155.

857170

857171

C 356110

Dol-Tuncovec-Škrabl

Z HŠ 3

156.

857170

857172

O 857171

Odcep Dol-Tuncovec

O 856701

157.

857170

857173

O 857171

Zg. Sečovo-Kučiš

Z HŠ 2

158.

857180

857181

C R1 219

Brezje-Kupnikovo

C 356020

1.113

159.

857190

857191

C 356130

Vidovica-Vonarje

C 356120

1.198

160.

857200

857201

C 356120

Pristavica-Kamence

C 356130

161.

857210

857211

C G2 107

Obvoznica-Zg. Negonje

Z HŠ 28

162.

857220

857221

C G2 107

Obvoznica-Sp. Negonje

C 356010

687
872
2.976

953

1.535
879
776

830
1.893
396

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
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Št.
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odcepa

86 / 13. 11. 2012 /

Zap.
št.

Cesta

Odcep

Začetek
odcepa

Potek

Dolžina
[m]

163.

857220

857222

C 356010

Ratanska vas 21

Z HŠ 21

183

164.

857220

857223

C 356010

Sp. Negonje 25

Z HŠ 25

169

165.

857220

857224

O 857223

Sp. Negonje 9

Z HŠ 9

166.

857230

857231

C R1 219

Pečica-Zg. Gabernik

C 356030

167.

857230

857232

O 857231

Zg. Gabernik 38

Z HŠ 38

493

168.

857240

857241

C 356030

Podturn-Gabernik

C 356030

627

169.

857250

857251

C 356020

Zagaj-G2 107

C G2 107

363

170.

857260

857261

C 356020

Čača vas-Petek

Z HŠ 10

171.

857270

857271

C 356030

Podturn-Gajšek

C 857240

555

172.

857280

857281

C 356030

Gabrovec-Boč

C 440420

3.594

173.

857290

857291

C 356210

Cerovec-Lipnik

Z HŠ 20

2.056

174.

857300

857301

C 356110

Zg. Sečovo-Kropec

Z HŠ 18

1.603

175.

857310

857311

C 356110

Sv. Florijan-Ravnocerje

C 356100

1.683

176.

857320

857321

C 356110

Strmec-stara graba

C R2 432

1.293

177.

857330

857331

C G2 107

Sp. Sečovo-Cerovec

C 356110

1.531

178.

857340

857341

C G2 107

G2 107-Sp. Sečovo

C 356320

431

179.

857350

857351

C G2 107

G2 107-Cerovec

C 356110

928

180.

857360

857361

C G2 107

G2 107-Irje

C 356060

568

181.

857370

857371

C 356020

Podplat-Hrup

Z HŠ 1f

437

182.

857380

857381

C 356110

Strmec-Kunstek

Z HŠ 21

508

183.

857380

857382

O 857321

Strmec-Žerak

Z HŠ 53

259

184.

857390

857391

C 356110

Zg. Sečovo-Ravnocerje

C 356100

2.236

185.

857390

857392

O 857391

Zg. Sečovo-kamnolom

O 857301

300

186.

857390

857393

O 857391

Zg. Sečovo 16

Z HŠ 16

307

187.

857400

857401

C 356090

Žabnik-Sv. Florijan

C 356110

188.

857410

857411

C 857310

Sv. Florijan 66

Z HŠ 66

513

189.

857420

857422

C 857400

Sv. Florijan 99

Z HŠ 99

312

190.

857430

857431

C 857290

Cerovec 38b

Z HŠ 38b

320

191.

857440

857441

C 356170

V. Rodne-Jurk

Z HŠ 29

957

192.

857450

857451

C 356510

Aškerčeva ul.-Prnek

Z N.H.

988

193.

857460

857461

C 356120

Pristavica-Vinec

Z HŠ 6

1.148

194.

857460

857462

O 857461

Vinec-Kamence

C 356130

708

195.

857470

857471

C 856970

M. Rodne 11b

Z HŠ 11b

502

196.

857480

857481

C 356140

Kačji dol-meja

C 356150

527

197.

857490

857491

C 356150

Kačji dol 23

Z HŠ 23

390

198.

857490

857492

C 406270

Kačji dol 3

Z HŠ 3

494

199.

857500

857501

C 356140

Ceste-Nezbiše

Z HŠ 28

950

200.

857520

857521

C 356190

Kačji dol 28

Z HŠ 28

710

201.

857520

857522

C 356190

Kačji dol 39

Z HŠ 39

403

202.

857520

857523

C 356190

Kačji dol 7

Z HŠ 7

395

203.

857520

857524

C 356190

M. Rodne 12

Z HŠ 12

336

204.

857530

857531

C R3 685

Tekačevo 29

Z HŠ 29

799

205.

857530

857532

C 356520

Tekačevo 12

Z HŠ 12

818

206.

857550

857551

C 356220

Tržaški hrib 11

Z HŠ 11

602

207.

857560

857561

C 356220

Topole-Vid Ivanuševa 20

Z HŠ 20

252

208.

857600

857601

C 356340

Pod Bellevuem 35

Z HŠ 35

355

209.

857600

857602

O 857601

Pod Bellevuem 20

Z HŠ 20

261

210.

857600

857603

O 857601

Pod Bellevuem 27

Z HŠ 27

162

211.

857600

857604

C 356340

Stritarjeva ul. 13

Z HŠ 13

125

212.

857610

857611

C 317030

Kamence 17

Z HŠ 17

694

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Rogaška Slatina znaša 117.542 m (117,542 km).

170
1.495

2.593

1.222

Stran

8835

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Stran

8836 /

Št.
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7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene
dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije
za ceste, št. 37162-3/2008 z dne 7. 1. 2008, št. 37162-3/2012178(507) z dne 19. 6. 2012 in št. 37162-3/2012-283(507) z dne
10. 10. 2012.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 55/12).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 320-0009/2012-01
Rogaška Slatina, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

ŠKOFLJICA
3402.

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) in
7. ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10
in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 17. redni seji
dne 25. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o zbiranju komunalnih odpadkov
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok ureja obvezno gospodarsko javno službo zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Škofljica tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrste in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Občina na svojem območju zagotavlja javno službo v
obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne
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službe) po posameznih prostorsko in funkcionalno zaokroženih
območjih, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Izvajalec javne službe je Snaga Javno podjetje d.o.o..
3. člen
(program)
Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s
programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: program), katerega sestavni del je tudi program
ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in program oskrbe kuhinjskih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: program ravnanja) ter
urnik zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem
besedilu: urnik), ki ga izdela vsako leto do konca oktobra za
naslednje leto.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
4. člen
(vrste javnih dobrin)
Občina Škofljica na svojem celotnem območju z javno
službo zagotavlja javno dobrino zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.
Javna dobrina javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov obsega naslednje vrste storitev:
– zagotavljanje in zamenjava posod za zbiranje vseh vrst
komunalnih odpadkov,
– čiščenje posod za zbiranje komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje tipiziranih vrečk za zbiranje komunalnih
odpadkov,
– delovanje zbiralnic ločenih frakcij,
– delovanje premičnih zbiralnic nevarnih frakcij,
– delovanje zbirnih centrov,
– zagotavljanje ponovne uporabe,
– prevzem in odvoz zbranih mešanih komunalnih odpadkov iz prevzemnega mesta,
– prevzem in odvoz bioloških odpadkov iz prevzemnega
mesta,
– prevzem in odvoz zbranih ločenih frakcij,
– prevzem in odvoz kosovnih odpadkov,
– prevzem in odvoz komunalnih odpadkov iz območja
javnih prireditev,
– razvrščanje pripeljanih odpadkov po vrstah in njihovo
predajo v predelavo,
– predajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo,
– prevzem nevarnih frakcij, skladiščenje in predajo v
predelavo,
– reden prevoz mešanih komunalnih odpadkov od izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov do izvajalca
javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
5. člen
(obseg javnih dobrin)
Obseg javnih dobrin javne službe pomeni omogočanje
zbiranja vseh vrst komunalnih odpadkov in njihov prevoz.
Obseg zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: frekvenca prevoza) pri uporabniku, ki ureja
ravnanje z odpadki, se zagotovi za:
– mešane komunalne odpadke (20 03 01) enkrat na tri tedne, pri čemer mora biti omogočena izbira velikosti posode od
vključno 80 l navzgor, in enkrat na teden v območju blokovne
pozidave nad 4000 prebivalcev na kvadratni kilometer,
– biološke razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08) in
zeleni vrtni odpad (20 02 01) najmanj enkrat na štirinajst dni,
pozimi enkrat na tri tedne (od začetka decembra do konca
februarja), na območju naselij in delov naselij večjih od 500 prebivalcev in gostoto poselitve nad 20 preb./ha in na način, ki ga
določi izvajalec javne službe v soglasju z občino,
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– ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov papir in
karton (20 01 01), vključno s papirno in kartonsko embalažo, ki
je komunalni odpadek (15 01 01), plastiko (20 01 39), plastično
embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 02), kovine (20 01
40), kovinsko embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 04),
in sestavljeno (kompozitno) embalažo (15 01 05), praviloma na
tri tedne, steklo (15 01 07) po potrebi,
– kosovne odpadke (20 03 07) enkrat letno v obdobju, ki
ga določi izvajalec v soglasju z občinsko upravo po predhodnem naročilu.
Dnevi odvoza za posamezno vrsto komunalnih odpadkov
iz prejšnjega odstavka tega člena se za tekoče leto določijo v
urniku. Če se zaradi višje sile (naravne katastrofe, obilno sneženje, zapore cest in podobno) ne more prevzeti in odpeljati
zbranih komunalnih odpadkov, se prevzem in prevoz opravi takoj, ko je to mogoče. V tem primeru se lahko ob posodi postavi
tudi netipizirane vrečke, napolnjene s komunalnimi odpadki, ki
jih izvajalec javne službe mora odpeljati.
Obseg zbiranja in prevoza ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz zbiralnic se zagotavlja skladno s potrebami.
Za nevarne frakcije je obseg zbiranja in prevoza zagotovljen za topila (20 01 13), kisline (20 01 14), alkalije (20 01 15),
fotokemikalije (20 01 17), pesticide (20 01 19), fluorescentne
cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro (20 01 21), zavrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljike (20 01 23), jedilno
olje in maščobe (20 01 25), olja in maščobe, ki niso navedeni
pod 20 01 25 (20 01 26), barve, tiskarske barve, lepila in smole,
ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 27), barve, tiskarske barve,
ki niso navedene pod 20 01 27 (20 01 28), čistila detergenti, ki
vsebujejo nevarne snovi (20 01 29), citotoksična in citostatična
zdravila (20 01 31), baterije in akumulatorje, ki so navedeni pod
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, ter nesortirane baterije in akumulatorje, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (20 01 33),
zavrženo električno in elektronsko opremo, ki vsebuje nevarne
snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23 (20 01 35), les,
ki vsebuje nevarne snovi (20 01 37), najmanj enkrat letno po urniku s premično zbiralnico nevarnih frakcij in v zbirnem centru.
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rabe teh površin. Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da
izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih
odpadkov.
Uporabnik mora posode pripeljati iz zbirnega na prevzemno mesto in jih po odvozu, v najkrajšem možnem času, odpeljati nazaj. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 15 m od
roba prometne površine. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno
od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 m.
Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec javne
službe sporazumno. Tako določeno prevzemno mesto izvajalec
javne službe vpiše v evidenco uporabnikov, ki vsebuje naslov
objekta, ime lastnika objekta in ime najemnika objekta, ko postane uporabnik storitve javne službe.
Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta med
uporabnikom in izvajalcem javne službe ne pride, zagotovi
prevzemno mesto, na predlog katerekoli strani, pristojen organ
občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Tako
zagotovljeno prevzemno mesto izvajalec javne službe vpiše v
evidenco uporabnikov.
Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija
za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto
zvečer po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure zjutraj na
dan odvoza. Če je določena natančnejša ura odvoza, pa do
določene ure na dan odvoza. Prevzemno mesto za kosovne
odpadke mora biti na površini, ki omogoča izvajalcu javne
službe prevzem in odvoz.
9. člen
(dostop do prevzemnega mesta)

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitev posod za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij.
Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse
uporabnike je treba upoštevati najmanj minimalno obračunsko
prostornino posamezne vrste posode, določene s tem odlokom,
pomnoženo s faktorjem 1,6. Če izračun ni enak posamezni velikosti posode, se pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta upošteva večja velikost posode. Posode na zbirnem mestu
morajo biti zavarovane pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi
njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja posod.
Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. To
mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitev posod za zbiranje mešanih, bioloških in
kosovnih odpadkov ter ločenih frakcij in njihovemu prevzemu.

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop
smetarskim vozilom, dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 m. Če
je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 m, svetla
višina mora znašati najmanj 4 m, dostopna pot z ovinkom pa
mora biti široka najmanj 4 m.
Slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu
obračališče za smetarsko vozilo, z najmanjšim radijem sedemnajst metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T«,
z najmanjšim radijem deset metrov. Dovoljen je tudi drugačen
način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje
smetarskega vozila. Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni
organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe
ulice oddaljeno največ petnajst metrov.
Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče veje,
druge rastline ali drugo izvajalec javne službe opozori lastnika,
da oviro odstrani, če je lastnik ne odstrani, jo odstrani izvajalec
javne služne na stroške lastnika.
Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma
ali ima neurejeno ali preozko obračališče ali drugo oviro za
smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno
mesto tudi v razdalji več kot 150 m od roba zemljišča ali objekta
uporabnika.
V času popolne ali delne zapore občinske ceste, ki
izvajalcu javne službe ne omogoča dostopa s smetarskim
vozilom do prevzemnih mest na območju zapore, mora
pristojni organ zagotoviti začasna prevzemna mesta, ki so
dostopna s smetarskim vozilom. Posode na začasna prevzemna mesta za čas zapore občinske ceste postavi izvajalec
del na cesti z zaporo.
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, če na cesto z zaporo ne postavi posod na
začasna prevzemna mesta, kot to določa prejšnji odstavek tega
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 800 evrov.

8. člen

10. člen

6. člen
(prostorska razporeditev zagotavljanja zbiranja)
Zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja v posodah,
zbirnih stiskalnicah, zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, zbirnih centrih in centrih ponovne
uporabe.
7. člen
(zbirno mesto)

(prevzemno mesto)

(mesto praznjenja posode)

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je začasno mesto, praviloma na najbližji možni javni površini, namenjeno
prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, bioloških ter kosovnih odpadkov in ne sme ovirati ali ogrožati

Mesto praznjenja posode je prostor, praviloma na vozišču ceste, kjer stoji smetarsko vozilo. Med prevzemnim
mestom in mestom praznjenja posode ne sme biti več kot
15 m razdalje.
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11. člen

(prevzem in prevoz komunalnih odpadkov iz javnih prireditev)
Za čas javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje
več kot 200 udeležencev, mora organizator prireditve na kraju
prireditve zagotoviti začasno zbiralnico ločenih frakcij in posode
za mešane komunalne odpadke, če ima prireditev gostinsko
ponudbo pa še posode za biološko razgradljive kuhinjske odpadke. Vrsto in število posod določita izvajalec javne službe in
organizator javne prireditve s pogodbo najkasneje štirinajst dni
pred datumom prireditve. Pogodba mora biti v času prireditve
na vpogled občinskemu inšpektoratu.
Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna
oseba pa z globo 1.000 evrov.
Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 600 evrov.
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
JAVNIH DOBRIN
12. člen
(pogoji za zagotavljanje javnih dobrin)
Pogoji za zagotavljanje javnih dobrin iz drugega in tretjega
odstavka 4. člena tega odloka so:
– posode za zbiranje komunalnih odpadkov,
– tipizirane vrečke za komunalne odpadke,
– naprave za čiščenje posod za zbiranje komunalnih
odpadkov,
– zbiralnice,
– premične zbiralnice nevarnih odpadkov z začasnim
skladiščem,
– zbirni centri,
– centri ponovne uporabe,
– vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov,
– objekti in naprave za razvrščanje komunalnih odpadkov in
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe.
13. člen
(posode za zbiranje komunalnih odpadkov)
Posode za zbiranje komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec javne službe. Izvajalec javne službe brez dodatnega
plačila poskrbi za zamenjavo posod, če so poškodovane, premajhne, prevelike, odtujene ali drugo. Če uporabnik odtuji ali
dokazano namenoma poškoduje posodo, je dolžan kriti stroške
nove posode ali popravila.
Posode za zbiranje komunalnih odpadkov so različne velikosti in oblike, s prostornino od najmanj 80 l do 1.100 l ali več.
Posode za uporabnika določi izvajalec javne službe, pri čemer
upošteva za mešane komunalne odpadke 30 litrov na osebo,
za embalažo 60 litrov na osebo, za papir 20 litrov na osebo, za
steklo 10 litrov na osebo in za biološke odpadke 15 litrov na
osebo ter frekvence prevoza.
Izvajalec javne službe lahko z nalepkami na posodah
obvešča uporabnike o storitvah javne službe, kar je za drugo
obveščanje prepovedano.
14. člen
(tipizirane vrečke)
Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se pri
uporabniku pojavijo večje količine mešanih komunalnih od-
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padkov, po potrebi tudi ločenih frakcij. Tipizirane vrečke imajo
logotip izvajalca javne službe in so enotne barve. Z nakupom
tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza komunalnih
odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke se smejo postaviti na prevzemno mesto le v času prevzema komunalnih odpadkov.
15. člen
(čiščenje in vzdrževanje posod)
Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdrževanje posod za zbiranje bioloških odpadkov z napravami za
čiščenje posod vsaj enkrat letno.
16. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
Zbiralnica je posebej urejen prostor na javni površini,
namenjen prepuščanju ločenih frakcij komunalnih odpadkov
(papir, embalaža, steklo in drugo). Ena zbiralnica je namenjena
za okoli 300 uporabnikov. Lokacijo zagotovi pristojni organ.
17. člen
(zbiralnice nevarnih odpadkov)
Zbiralnica nevarnih odpadkov je namenjena zbiranju nevarnih odpadkov iz gospodinjstva na vseh prostorsko in funkcionalno zaokroženih območjih, kamor uporabniki prinesejo po
urniku svoje nevarne odpadke.
18. člen
(zbirni centri)
Zbirni center je posebej urejen in opremljen prostor za
ločeno prepuščanje vseh vrst frakcij komunalnih odpadkov v
posamezne zaboje in posode. Zbirne centre zagotovi občina.
Začasno lokacijo za zbiranje frakcij komunalnih odpadkov, ki se
jih zbira v zbirnih centrih, lahko zagotovi občina ali v soglasju z
občino izvajalec javne službe.
Zbirni centri delujejo po obratovalnem času, ki ga skupaj
določita občina in izvajalec. Obratovalni čas zbirnih centrov
objavi izvajalec javne službe na svoji spletni strani, v urniku in
drugih obvestilih za javnost.
V zbirnih centrih se zagotavlja ločeno prepuščanje v zaboje in posode naslednjih frakcij:
– papir in karton (20 01 01),
– papirno in kartonsko embalažo, ki je komunalni odpadek
(15 01 01),
– steklo (20 01 02),
– stekleno embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 07),
– biološko razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08),
– oblačila (20 01 10) in tekstilije (20 01 11),
– jedilno olje in maščobe (20 01 25),
– barve, tekstilne barve, lepila in smole, ki niso navedeni
pod 20 01 27 (20 01 28),
– čistila, ki niso navedena pod 20 01 29 (20 01 30),
– zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31 (20 01 32),
– baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33
(20 01 34),
– zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (20 01 36),
– les, ki ni naveden pod 20 01 37 (20 01 38),
– lesno embalažo (15 01 03),
– plastiko (20 01 39),
– plastično embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 02),
– kovine (20 01 40),
– kovinsko embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 04),
– druge tovrstne odpadke (20 01 99),
– sestavljeno (kompozitno) embalažo (15 01 05),
– biorazgradljive odpadke (20 02 01),
– kosovne odpadke (20 03 07),
– druge odpadke, ki jih določi izvajalec javne službe.
Izvajalec in občina skupaj določita vrste odpadkov, ki se
zbirajo v začasnem zbirnem centru.
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19. člen
(vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov)
Odvoz komunalnih odpadkov, zbranih na zbirnem mestu
ali na zbirnem in prevzemnem mestu, se zagotavlja s specialnimi vozili za odvoz komunalnih odpadkov (v nadaljnjem
besedilu: smetarsko vozilo) po urniku za prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja, v enakem nivoju storitve za vse
uporabnike.
20. člen
(objekti in naprave za razvrščanje)
Zbrane komunalne odpadke se pripelje v objekte in naprave za razvrščanje komunalnih odpadkov, kjer se jih razvrsti
po vrstah in razvrščene preda v nadaljnjo rabo ali obdelavo.
21. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz
zbirnih centrov, zbiralnic, posod za zbiranje komunalnih odpadkov ter redno odvažanje odpadkov v tipiziranih vrečkah in
kosovnih odpadkov,
– prazniti posode in nalagati tipizirane vrečke tako, da
ne poškoduje posod ter ne onesnaži prevzemnega mesta ali
mesta praznjenja ali njune okolice oziroma jih očisti, če jih
onesnaži,
– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje posod za zbiranje
komunalnih odpadkov,
– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zbirnih centrov in
zbiralnic,
– zagotoviti posode za zbiranje komunalnih odpadkov
glede na potrebe uporabnika,
– skrbeti za zamenjavo posod za komunalne odpadke
skladno z odlokom,
– zagotavljati tipizirane vrečke za zbiranje komunalnih
odpadkov za prodajo uporabnikom,
– izvajati nadzor nad uporabo posod za vse vrste komunalnih odpadkov in opozarjati uporabnike na nepravilnosti,
– pridobivati podatke o uporabnikih iz uradnih evidenc,
– zagotavljati uporabnikom urnik za tekoče leto,
– voditi evidenco uporabnikov skladno z odlokom,
– voditi evidenco, zbiralnic in zbirnih centrov,
– nabavljati in vzdrževati vozila in opremo za izvajanje
storitev javne službe,
– voditi evidenco o zbranih in prepeljanih vrstah komunalnih odpadkov,
– sproti obveščati uporabnike o storitvah javne službe,
– pisno v petnajstih dneh odgovoriti na ugovor uporabnika,
– izvajati druge naloge javne službe iz tega odloka, zakonov in drugih predpisov.
Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe, ki ravna v nasprotju s prvo, drugo, četrto, peto,
šesto, sedmo, osmo, deseto, enajsto, dvanajsto, trinajsto, štirinajsto, petnajsto ali šestnajsto alinejo prvega odstavka tega
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
JAVNE SLUŽBE
22. člen
(uporabnik javne službe)
Uporabnik javne službe na območju občine po tem odloku
je izvirni povzročitelj, katerega delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu:
uporabnik), in je:
– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz javnega sektorja in
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– izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine,
poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja (v nadaljnjem besedilu: iz
dejavnosti).
Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco
uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe za potrebe javne
službe. Uporabnik ima pravico vpogleda v svoje podatke v
evidenci uporabnikov.
Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov, določen s tem odlokom.
Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna
oseba pa z globo 1.000 evrov.
Z globo 6.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 600 evrov.
Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.
Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
23. člen
(pravice uporabnika)
Pravica uporabnika je:
– trajna, nemotena in kvalitetna storitev javne službe,
– uporaba posod za komunalne odpadke,
– pravica do uskladitve prostornine in števila posod z
njegovimi potrebami, ki začne veljati s prvim dnem naslednjega
meseca po vpisani spremembi v evidenco uporabnikov,
– da v osmih dneh od datuma prejema računa vloži pisni
ugovor pri izvajalcu javne službe,
– da je obveščen o storitvah javne službe,
– naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca
javne službe.
24. člen
(obveznosti uporabnika)
Uporabnik je dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov,
– ločene frakcije v posode za ločene frakcije v zbiralnicah
in na zbirnih mestih,
– biološke odpadke v posebne posode, razen če jih sam
hišno kompostira,
– kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem
času po predhodnem naročilu,
– nevarne frakcije v zbirnih centrih ali v premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– ločene frakcije v zbirnih centrih.
Uporabnik je dolžan zagotavljati:
– zbiranje komunalnih odpadkov tako, da pred njihovo
oddajo ne škodijo okolju,
– da so posode ali tipizirane vrečke na dan prevzema
postavljene na prevzemno mesto,
– da po prevzemu komunalnih odpadkov posode namesti
nazaj na zbirno mesto, če nista zbirno in prevzemno mesto na
istem mestu,
– da so pokrovi na posodah zaprti na zbirnem in prevzemnem mestu,
– da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte,
– da je okolica zbirnih mest ali zbirnih in prevzemnih mest
čista,
– dostop do zbirnega in prevzemnega mesta za smetarska vozila,

Stran

8840 /

Št.

86 / 13. 11. 2012

– odstranjevanje snega ob posodah ter čiščenje njihovih
pokrovov,
– prijavo novih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje in obračun storitve javne službe, izvajalcu javne službe takoj, ko
nastanejo oziroma najkasneje v roku petih dni po nastanku, kar
dokaže z ustreznim dokumentom,
– plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, določenem na računu,
– pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove oddaje.
Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s prvo ali enajsto alinejo drugega odstavka tega člena,
njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.
Z globo 6.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvo ali enajsto
alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba
pa z globo 600 evrov.
Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali enajsto
alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba
pa z globo 300 evrov.
Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s peto, sedmo, osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s peto, sedmo,
osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova
odgovorna oseba pa z globo 250 evrov.
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s peto, sedmo,
osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova
odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.
Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo alinejo drugega odstavka
tega člena.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
posameznik, ki ravna v nasprotju z drugo, tretjo, peto, sedmo
ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena.
Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
posameznik, ki ravna v nasprotju z osmo alinejo drugega
odstavka tega člena.
25. člen
(prepovedi)
Prepovedano je:
– odlagati komunalne odpadke na območju občine v nasprotju z določili tega odloka,
– mešati biološke odpadke z drugimi komunalnimi odpadki,
– odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni
odpadki, v posode za komunalne odpadke,
– odlagati odpadke izven posod za odlaganje komunalnih
odpadkov,
– samovoljno premikati posode za ločeno zbiranje frakcij
iz določene lokacije na drugo lokacijo,
– brskati po posodah za zbiranje komunalnih odpadkov ali
iz njih odnašati odložene komunalne odpadke,
– odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih
mest,
– razmetavati odpadke ali drugače onesnažiti prevzemna
mesta,
– onesnažiti okolico zbiralnic, premičnih zbiralnic nevarnih
odpadkov ali zbirnih centrov,
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– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanje
javne službe,
– lepiti plakate in obvestila na posode za zbiranje komunalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih barvati.
V posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim
komunalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, je prepovedano odlagati, zlivati ali postavljati:
– nevarne odpadke,
– ločene frakcije komunalnih odpadkov,
– gradbeni material, kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti,
– tople ogorke in topel pepel,
– kosovne odpadke,
– tekoče odpadke, gošče in usedline, ne glede na vrsto
odpadka.
Z globo 40.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v
nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka tega člena, njegova
odgovorna oseba pa z globo 4.000 evrov.
Z globo 30.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo
3.000 evrov.
Z globo 20.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo alinejo
prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z
globo 2.000 evrov.
Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v
nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto, osmo, deveto ali enajsto
alinejo prvega odstavka tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto,
peto, šesto ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena,
njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju z drugo, tretjo, četrto,
peto, osmo, deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega
člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto ali sedmo alinejo
drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z
globo 250 evrov.
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugo, tretjo,
četrto, peto, osmo, deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka
tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto ali sedmo
alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba
pa z globo 300 evrov.
Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo, četrto, šesto ali osmo
alinejo prvega odstavka tega člena ali v posode ali tipizirane
vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim odpadkom ali
biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali postavlja nevarne odpadke (prva alineja drugega odstavka tega člena).
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
posameznik, ki ravna v nasprotju z drugo, tretjo, peto, deveto,
deseto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena ali v
posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali
postavlja odpadke iz druge, tretje, četrte, pet, šeste ali sedme
alineje drugega odstavka tega člena.
26. člen
(kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
Uporabniki biološke odpadke odlagajo v posode za biološke odpadke.
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V hišnem kompostiranju uporabnik kompostira:
– zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, travo, listje, staro
zemljo lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, steljo malih rastlinojedih živali, lesni pepel) in
– kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki vseh
vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni
izdelki hrane, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in
vrečke) na način, kot to določa uredba o ravnanju z biološko
razgradljivimi odpadki.
Uporabnik svojo odločitev o hišnem kompostiranju pisno
sporoči izvajalcu javne službe. Možnost kompostiranja ugotovi
izvajalec javne službe z ogledom prostora za hišno kompostiranje, in če so izpolnjeni vsi pogoji, to možnost pisno potrdi.
Pri uporabniku izvaja nadzor hišnega kompostiranja izvajalec javne službe. Če pri nadzoru ugotovi nepravilno ali
neredno kompostiranje, mu po trikratni ugotovitvi in opozorilu,
izvajalec javne službe prične zaračunavati odvoz bioloških
odpadkov.
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29. člen
(uporabniki iz dejavnosti)
Pri uporabnikih iz gostinske dejavnosti se za določitev
števila posod poleg števila zaposlenih upošteva tudi število
sedežev, pri tistih, ki imajo le stojišča, pa število stojišč.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
30. člen

(novi uporabniki)

(viri financiranja)

28. člen
(gradbišče)
Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so
tudi uporabniki po tem odloku, kar pomeni, da izvajalec javne
službe za potrebe delovanja gradbišča za število zaposlenih
na gradbišču preskrbi potrebne posode za zbiranje komunalnih
odpadkov po tem odloku. Investitor oziroma izvajalec novogradnje ali obnove mora izvajalcu javne službe pred pričetkom
gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih. Obravnava se,
da gradbišče obratuje do pričetka uporabe objekta.
Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna
oseba pa z globo 500 evrov.
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Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 evrov.
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.

27. člen
Lastnik ali upravljavec novega ali obnovljenega objekta
mora kot novi uporabnik po tem odloku takoj po izdaji uporabnega dovoljenja to sporočiti izvajalcu javne službe ali najkasneje petnajst dni pred začetkom uporabe objekta, zaradi
določitve prevzemnega mesta, števila posod in drugih pogojev
za začetek izvajanja javne službe.
Uporabnik iz prvega odstavka tega člena mora izvajalcu
javne službe sporočiti podatke o številu stanovalcev ali zaposlenih oziroma drugih oseb, ki na kakršnikoli drugi pravni
podlagi opravljajo dela v prostorih ali na površinah uporabnika
(v nadaljnjem besedilu: zaposleni), in o vrsti dejavnosti, ki se bo
izvajala. Izvajalec javne službe mora pred pričetkom izvajanja
javne službe uporabnika obvestiti, da ga je vpisal v evidenco
uporabnikov.
Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njegova
odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo
250 evrov.
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo
300 evrov.
Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom
tega člena.
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Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna občine in
– drugih virov.
31. člen
(cena storitev javnih služb)
Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
32. člen
(minimalna obračunska količina za opravljeno storitev)
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne
službe za uporabnika iz gospodinjstva znaša za obdobje enega
meseca za mešane komunalne odpadke 30 litrov na osebo.
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke na zaposlenega
iz javnega sektorja in iz dejavnosti znaša za obdobje enega
meseca 15 litrov, skupna pa ne manj od 80 litrov.
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke za vsak počitniški
objekt ali prazno stanovanjsko ali poslovno enoto znaša za obdobje enega meseca najmanjša velikost posode in najmanjša
frekvenca odvoza določena s tem odlokom.
33. člen
(obračun storitve)
Uporabniku se storitev javne službe obračuna po velikosti
posode, s katero razpolaga.
Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati izvajalcu
javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradne evidence, se
upoštevajo pri obračunu storitev javnih služb podatki, ki izkazujejo višjo vrednost.
Če uporablja posode za komunalne odpadke več uporabnikov, se za delitev stroškov med njimi praviloma uporablja
število članov gospodinjstva, za pravne osebe pa število zaposlenih.
Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na
obračun storitve javnih služb, mu izvajalec javne službe izda
opomin. Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh
po izdanem opominu, izvajalec javne službe ravna v skladu z
zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
Če uporabnik, ki je najemnik objekta ali stanovanja ne
poravna računa storitev javne službe, ga skladno z zakonom
mora plačati lastnik objekta ali stanovanja.
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34. člen
(uveljavljanje sprememb)
Spremembe pri uporabniku, ki vplivajo na obračun storitev
javnih služb, se upoštevajo v naslednjem mesecu od dneva
vpisa v evidenco uporabnikov.
Uporabniki vseh objektov, ki so vpisani v uradno evidenco
objektov, morajo biti vključeni v izvajanje storitev po tem odloku.
Če je objekt prazen, se za uporabnika upošteva lastnik objekta.
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41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2012
Škofljica, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
35. člen
(gospodarska javna infrastruktura)
Za izvajanje javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov je potrebna naslednja gospodarska javna
infrastruktura:
– zemljišča, objekti in naprave zbirnih centrov za prevzemanje in zbiranje,
– zemljišča in objekti zbiralnic,
– zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn,
– zemljišča, objekti in naprave za razvrščanje,
– zemljišča, objekti in naprave za skladiščenje.
VIII. NADZOR
36. člen
(pristojnosti nadzora)
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja
pristojni organ občine.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je
predvidena globa za prekršek, opravlja pristojni občinski inšpektorat. Za vsako kršitev iz odloka inšpektor z odločbo odredi
odpravo nepravilnosti.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Izvajalec javne službe je dolžan opozarjati uporabnike
na novosti iz odloka šest mesecev po uveljavitvi tega odloka.
38. člen
Izvajalec javne službe mora prilagoditi velikost posod za
zbiranje komunalnih odpadkov po tem odloku postopoma, najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka. Po prilagoditvi
vseh posod za zbiranje komunalnih odpadkov na celotnem
območju veljavnosti odloka, izvajalec javne službe spremeni
obračun izvajanja javne službe istočasno za vse uporabnike.
Za uporabnike, katerim se zmanjša frekvenca zbiranja mešanih
komunalnih odpadkov, plačilo storitve iz tega naslova ostane
nespremenjeno do zamenjave vseh posod na celotnem območju in uveljavitve novih cen.
Izvajalec v roku 6 mesecev po sprejemu odloka uredi
evidenco uporabnikov in pozove vse nevključene uporabnike v
vključitev v izvajanje javne službe. V primeru, ko se uporabnik
ne vključi v odvoz v postavljenem roku, izvajalec prijavi uporabnika pristojnemu občinskemu inšpektoratu vključno z dokazilom
o pozivu za vključitev.
39. člen
Izvajalec javne službe mora preskrbeti uporabnikom posode za ločene frakcije v roku dveh let po uveljavitvi tega
odloka. Embalažo in mešane komunalne odpadke odvaža izvajalec javne službe na 14 dni do odločitve občine za uveljavitev
določb 5. člena tega odloka.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni
list RS, št. 102/04, 105/08).

3403.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje v Javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola
in vrtec Škofljica

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96,
44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF),
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS,
št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakona
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) ter
7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10
in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 17. redni seji
dne 25. oktobra 2012 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje v Javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola
in vrtec Škofljica
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec
Škofljica (Uradni list RS, št. 22/05, 31/08 in 30/09) se 9. člen
spremeni tako, da se na novo glasi:
»Dodatno znižanje plačila programa predšolske vzgoje in
uveljavljanje letnih in zdravstvenih rezervacij se ne upošteva
staršem otrok, katerim se del cene programa sofinancira oziroma financira iz državnega proračuna.«
2. člen
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-22/2012
Škofljica, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

ŽALEC
3404.

Odlok o turističnem vodenju na turističnem
območju Spodnje Savinjske doline – območju
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec

Na podlagi 19., 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 7. in 16. člena
Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 35/00,
16/03), 7. in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS,
št. 90/07), 6. in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list
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RS, št. 81/06), 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list
RS, št. 120/06, 51/10), 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) in 24. člena Statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03,
29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine
Braslovče na 14. redni seji dne 20. 6. 2012, Občinski svet
Občine Polzela na 12. redni seji dne 18. 6. 2012, Občinski svet
Občine Prebold na 17. redni seji dne 14. 6. 2012, Občinski svet
Občine Tabor na 10. redni seji dne 20. 6. 2012, Občinski svet
Občine Vransko na 10. redni seji dne 24. 7. 2012 in Občinski
svet Občine Žalec na 15. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o turističnem vodenju na turističnem območju
Spodnje Savinjske doline – območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko
in Žalec
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa program turističnega vodenja
ter pogoji za opravljanje turističnega vodenja na ravni turističnega območja Spodnje Savinjske doline oziroma območja
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.
2. člen
(1) Turistično vodniško službo na ravni turističnega območja Spodnje Savinjske doline organizira in vodi Zavod za kulturo,
šport in turizem Žalec (v nadaljevanju: ZKŠT) v sodelovanju s
strokovnimi službami občin oziroma od njih pooblaščenih organizacij in združenj v skladu s programom iz 3. člena tega odloka.
(2) ZKŠT Žalec je za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena upravičen do sofinanciranja v višini, ki se
uskladi in pogodbeno dogovori v okviru letnega programa
organiziranja in izvajanja vodniške službe.
(3) Za promocijo turističnih programov oziroma turistične
ponudbe Spodnje Savinjske doline in posledično turističnega
vodenja na območju Spodnje Savinjske doline so poleg ZKŠT
Žalec enakovredno odgovorne vse občine Spodnje Savinjske
doline in njihove strokovne službe.
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
(1) Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje
obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših zanimivosti na
področju turističnega območja Spodnje Savinjske doline je
standardni program turističnega vodenja, ki ga ZKŠT uskladi
s strokovnimi službami občin oziroma od njih pooblaščenih
organizacij in združenj in je na vpogled pri ZKŠT.
(2) Posebni programi turističnega vodenja pa obsegajo,
skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu
določenih znamenitosti na območju Spodnje Savinjske doline.
Kot na primer arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot,
etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
TURISTIČNEGA VODENJA
4. člen
Dejavnost turističnih vodnikov na ravni turističnega območja Spodnje Savinjske doline lahko opravljajo osebe, ki
izpolnjujejo pogoje iz tega odloka in Zakona o spodbujanju razvoja slovenskega turizma (v nadaljevanju: ZSRT) in so vpisani
v register turističnih vodnikov turističnega območja Spodnje
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Savinjske doline, turistični vodniki vpisani v register turističnih
vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije ter vodniki tujih
držav, ki spremljajo organizirane skupine obiskovalcev, ki so
začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije.
5. člen
(1) Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje dejavnosti turističnih vodnikov na ravni turističnega območja Spodnje
Savinjske doline, izvaja Razvojna agencija Savinja Žalec. K strokovnemu preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in aktivno znanje enega uradnega
jezika Evropske unije na ravni končane srednješolske izobrazbe.
(2) Stalno bivališče na področju ene od občin Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec ni pogoj za prijavo k
strokovnemu preizkusu znanja.
6. člen
(1) Osebe, ki uspešno opravijo preizkus strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika na ravni turističnega območja Spodnje Savinjske doline (v nadaljevanju: turistični vodnik)
se vpišejo v register turističnih vodnikov turističnega območja
Spodnje Savinjske doline, ki ga vodi ZKŠT Žalec. Register se
vodi na način in pod pogoji kot določa 42. člen ZSRT z dodatno
navedbo rojstnih podatkov in znanja tujih jezikov.
(2) Turističnemu vodniku z vpisom v register, ZKŠT Žalec
izda izkaznico turističnega vodnika turističnega območja Spodnje Savinjske doline. Turistični vodnik je dolžan izkaznico, v
času vodenja, imeti pri sebi.
7. člen
Strokovno usposobljenost preverja pet članska komisija,
ki jo imenuje ZKŠT Žalec po predhodni uskladitvi s strokovnimi
službami občin oziroma od njih pooblaščenih organizacij in
združenj. Člani komisije se izberejo izmed predstavnikov občin
oziroma od njih pooblaščenih organizacij na območju Spodnje
Savinjske doline, ZKŠT Žalec, Razvojne agencije Savinja, turističnih društev na območju Spodnje Savinjske doline in Društva
turističnih vodnikov Slovenije.
8. člen
(1) Turistični vodniki turističnega območja morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta posredovati podatke o številu dni vodenja za preteklo leto ZKŠT Žalec, ki vodi evidenco
o opravljenih turističnih vodenjih.
(2) Letno poročilo o opravljenih turističnih vodenjih pošlje
ZKŠT Žalec, do konca meseca februarja tekočega leta za preteklo
leto, občinam na turističnem območju Spodnje Savinjske doline.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka se izvaja po določilih
44. člena ZSRT.
VII. KONČNI DOLOČBI
10. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Občinskem informatorju –
Uradne objave Občine Vransko, kamor se posreduje po predhodni potrditvi na občinskih svetih občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.
(2) Z dnem začetka veljavnosti tega odloka, preneha veljati Odlok o turističnem vodenju na ravni turističnega območja
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 46/11).
Št. 322/1-2012
Žalec, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.
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Št. 032-5/2012-22
Žalec, dne 18. junija 2012
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.
Št. 007-3/2012
Žalec, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
Št. 03201-10/2012
Žalec, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
Št. 322/2012
Žalec, dne 24. julija 2012

Uradni list Republike Slovenije
IV.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec
in v prostorih MS Žalec. Javna razgrnitev bo trajala od 20. 11.
do 4. 12. 2012. V času javne razgrnitve bo dne 28. 11. 2012
ob 14. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
V.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni
osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in
pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na
Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na MS Žalec.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni
deski Občine Žalec in MS Žalec ter v časopisu Utrip ali Večer.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-03-0002/2012
Žalec, dne 9. novembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
Št. 333-03-0018/2012
Žalec, dne 21. junija 2012

3406.
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

3405.

Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona
o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07,
108/09, 57/12) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03,
134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 9. novembra 2012 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se
javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
industrijskega območja Juteks (v nadaljevanju: OPPN), ki ga
je v septembru 2012 pod št. projekta 666/12 izdelal Razvojni
center Planiranje d.o.o. Celje.
II.
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni
list RS, št. 108/09, 57/12) se izvede skrajšani postopek priprave
OPPN.
III.
Ureditveno območje OPPN zajema zemljišča parc.
št. 297/5 – del, 302/3, 281/6, 303/4, 300, 1965/6 – del, 383/1 –
del, 373/1 – del in 366/1, vse k.o. Žalec.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta Občine
Žalec in Okoljskega poročila z dodatkom
za varovana območja

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(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) in 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04,
16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 9. novembra
2012 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec
in Okoljskega poročila z dodatkom
za varovana območja
1. člen
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
1. dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta
(v nadaljnjem besedilu: OPN) Občine Žalec, ki ga je izdelalo
podjetje RC planiranje d.o.o. iz Celja, pod št. projekta 321/07
v septembru 2012.
2. Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt Občine
Žalec, ki ga je izdelal IPSUM d.o.o. iz Domžal s številko 200/08
v septembru 2012.
3. dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana OPN na varovana območja, ki ga je izdelal IPSUM d.o.o. iz
Domžal s številko 200-1/08 v septembru 2012.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 20. novembra do 20. decembra 2012 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine
Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Mestne skupnosti Žalec, Ulica Savinjske
čete 4, Žalec,
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– v prostorih Krajevne skupnosti Galicija, Galicija 75,
Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Ponikva pri Žalcu, Ponikva 7, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Gotovlje, Gotovlje 40,
Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Levec, Levec 25a, Petrovče,
– v prostorih Krajevne skupnosti Petrovče, Petrovče 33,
Petrovče,
– v prostorih Krajevne skupnosti Šempeter v Savinjski
dolini, Rimska c. 80, Šempeter,
– v prostorih Krajevne skupnosti Liboje, Kasaze 110,
Petrovče,
– v prostorih Krajevne skupnosti Vrbje, Vrbje 68, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Griže, Migojnice 6, Griže.
– na spletnih straneh Občine Žalec (http://www.zalec.si).
Druge priloge, ki so bile osnova za izdelavo predloga
OPN bodo ves čas javne razgrnitve na vpogled javnosti v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni
osnutek OPN in Okoljsko poročilo podajo svoje pisne pripombe
in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava,
ki bo v sredo, dne 28. 11. 2012 ob 16. uri, v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o
vsebinah OPN in razgrnjenem gradivu podala podrobnejše
obrazložitve in pojasnila.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si),
na oglasni deski Občine Žalec in Mestne skupnosti Žalec ter
na oglasnih deskah krajevnih skupnosti Galicija, Ponikva pri
Žalcu, Gotovlje, Levec, Petrovče, Šempeter v Savinjski dolini,
Liboje, Vrbje in Griže, na STV in v časopisu Utrip. Javno naznanilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35005-00010/2004-750
Žalec, dne 9. novembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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VSEBINA
3392.
3393.
3394.
3395.
3396.
3397.
3398.

MINISTRSTVA

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi »Fundacije
Sonja, ustanova za dobrodelnost in razvoj socialnega podjetništva«
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
»USTANOVA ŽUPANOV DOBRODELNI SKLAD«
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi »Fundacije
Most, ustanove«
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi »Ustanove
– fundacije za pomoč otrokom Pikica«
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Fundacija Moja narava – ustanova za pomoč
ljudem v stiski«
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe«
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
»SIMON NOVAKOVA USTANOVA«

8817
8817
8818
8818
8818
8819
8819

OBČINE
3399.
3400.

RIBNICA

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode na območju Občine Ribnica
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
na območju Občine Ribnica
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina

3402.
3403.

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

3405.
3406.

8828

ROGAŠKA SLATINA

3401.

3404.

8820

ŠKOFLJICA

8830
8836
8842

ŽALEC

Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec in
Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja

8842
8844

8844
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