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PREDSEDNIK REPUBLIKE
509. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 

veleposlanice Republike Slovenije 
v Federativni demokratični republiki Nepal

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za-
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izredne in pooblaščene 

veleposlanice Republike Slovenije v Federativni 
demokratični republiki Nepal

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Federativni demokratični republiki Nepal s sedežem v 
New Delhiju postavim Darjo Bavdaž Kuret.

Št. 501-03-5/2014-2
Ljubljana, dne 28. februarja 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
510. Pravilnik o policijskih pooblastilih

Na podlagi drugega odstavka 33. člena, četrtega odstav-
ka 48. člena in petega odstavka 54. člena Zakona o nalogah 
in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister 
za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o policijskih pooblastilih

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik ureja način izvajanja policijskih pooblastil, ki 
so določena v zakonu, ki ureja naloge in pooblastila policije, 

in drugih zakonih, če ti opredeljujejo istovrstna pooblastila, 
način pridobitve soglasja in seznanitve osebe v poligrafskem 
postopku z dejstvi, določenimi z zakonom, ter postopek hrambe 
in uničenja zaseženih predmetov.

II. SPLOŠNA POLICIJSKA POOBLASTILA

2. člen
(zbiranje obvestil)

(1) Policisti zbirajo obvestila praviloma neposredno od 
osebe, če je glede na okoliščine bolj primerno, pa tudi pisno, 
po telefonu ali drugih elektronskih komunikacijah. Pri tem v 
skladu z možnostmi upoštevajo želje osebe, pri kateri zbirajo 
obvestila.

(2) Izraženo željo osebe do anonimnosti policisti zabele-
žijo in jo spoštujejo tudi v nadaljnjih postopkih.

(3) Kadar policisti zbirajo obvestila od otroka, namešče-
nega v vzgojno-izobraževalni zavod, socialno varstveni zavod 
ali drugo podobno ustanovo ali v rejniško družino, o tem pred-
hodno obvestijo odgovorno osebo vzgojno-izobraževalnega ali 
socialno varstvenega zavoda ali druge ustanove, če je otrok 
v rejniški družini, pa pristojni center za socialno delo, razen v 
nujnih primerih, ko to storijo naknadno.

3. člen
(pisno vabljenje in vabljenje z javnim naznanilom)

(1) Policisti pisno vabilo pošljejo po pošti ali ga osebno 
vročijo.

(2 Ko je treba osebo opozoriti na možnost prisilne prived-
be, se pisno vabilo osebi pošlje po pošti, osebno pa se ji vroči 
le, če je treba takoj oziroma v kratkem času zagotoviti njeno 
navzočnost. V vabilu se navedejo vse zakonske podlage, na 
podlagi katerih je oseba vabljena.

(3) Kadar policija vabi osebe z javnim naznanilom, se 
vabilo objavi na spletni strani policije, v javnih medijih oziroma 
na drug primeren način.

4. člen
(opozorilo in ukaz)

(1) Tehnična sredstva, s pomočjo katerih policisti opozar-
jajo ali ukazujejo, so zlasti: megafon, trak »Stop Policija«, table 
z zapisanim opozorilom ali ukazom (npr. »POZOR DRŽAVNA 
MEJA«) ter sredstva in znaki, ki jih policisti uporabljajo pri ure-
janju in nadzoru cestnega prometa.

(2) Policisti ukazujejo tudi z znaki, ki jih s položajem 
telesa dajejo udeležencem v cestnem prometu, in drugimi 
znaki, ki se uporabljajo kot splošno znani v posameznih 
dejavnostih (npr. pri potapljanju).
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5. člen
(ugotavljanje identitete)

(1) Osebne podatke, ki so jih policisti pri ugotavljanju iden-
titete pridobili na zahtevo uradne osebe državnega organa ali 
nosilca javnega pooblastila, policisti takoj na kraju posredujejo 
tem uradnim osebam. Če to ni mogoče, jih policisti posreduje-
jo naknadno po telefonu, pisno ali po zaščitenih elektronskih 
komunikacijah.

(2) Policisti ugotavljajo identiteto na upravičeno zahtevo 
druge osebe tako, da ta pri postopku ni navzoča oziroma ne 
more neposredno izvedeti podatkov o osebi, katere identiteto 
policisti ugotavljajo.

(3) Policisti pred ugotavljanjem identitete na podlagi 
prejšnjega odstavka ocenijo upravičenost zahtevka, ugotovijo 
identiteto upravičenca, ga poučijo, naj vloži pisni zahtevek z 
obrazložitvijo razlogov in namena uporabe podatkov, ter mu 
povejo, na katero policijsko enoto naj zahtevek naslovi.

6. člen
(fotografiranje)

(1) Če je za ugotovitev identitete treba osebo fotografirati, 
policisti to storijo tako, da so jasno razvidni obraz, celotna po-
stava in vidne posebnosti.

(2) Za identifikacijo trupel policisti lahko fotografirajo tudi 
druge dele telesa, na katerih so posebnosti, ki bi lahko pripo-
mogle k identifikaciji (npr. tetovaže, vidne telesne okvare, vidne 
telesne poškodbe).

(3) Policisti v osebnem opisu navedejo splošne in poseb-
ne značilnosti osebe.

(4) Fotografije neidentificiranih trupel, namenjene objavi, 
morajo izkazovati ustrezno pieteto oziroma spoštljiv odnos do 
umrle osebe.

7. člen
(iskanje oseb)

Pri prijavi oziroma zaznavi pogrešanja osebe policisti zbe-
rejo ter preverijo dejstva in okoliščine, na podlagi katerih je mo-
goče sklepati na razlog pogrešitve. Nadaljnje aktivnosti izvedejo 
glede na ugotovljene okoliščine posameznega primera. Če je to 
potrebno, v iskanje vključijo osebe, ki niso zaposlene v policiji.

8. člen
(prepoznava oseb po fotografijah)

(1) V postopku prepoznave policist osebi, ki opravlja 
prepoznavo, pokaže najmanj 12 fotografij, in sicer tako, da ni 
mogoče ugotoviti osebnega imena ali drugih podatkov oseb 
na fotografijah ter tako, da ne nakazujejo k izbiri določene 
fotografije. Policist sme fotografije oseb uporabiti iz evidence 
fotografiranih oseb, fotografijo osebe, ki je predmet prepozna-
ve, pa tudi iz drugih uradnih evidenc ali na drug zakonit način.

(2) Uradni zaznamek o opravljeni prepoznavi podpišeta 
policist, ki je vodil postopek, in oseba, ki je opravljala prepo-
znavo.

9. člen
(objava fotorobota)

Izdelan fotorobot se sme objaviti na spletni strani policije, 
v sredstvih javnega obveščanja ali na drug primeren način.

10. člen
(poligrafski postopek)

(1) Soglasje za izvedbo poligrafskega postopka pridobi 
poligrafski preiskovalec.

(2) Pisno soglasje za izvedbo poligrafskega postopka 
mora vsebovati navedbo, da je bila oseba seznanjena:

– z načinom izvedbe poligrafskega postopka in osnov-
nim delovanjem poligrafskega aparata (to lahko poligrafski 
preiskovalec izvede s seznanitvenim poligrafskim testom ali 
na drug način),

– da se poligrafski postopek sme opraviti le z njenim 
soglasjem, ki ga lahko kadar koli med poligrafskim postopkom 
umakne,

– da se bo poligrafski postopek izvedel z namenom 
usmerjanja kriminalistične preiskave pri preiskovanju konkre-
tnega kaznivega dejanja,

– da se rezultati poligrafskega postopka ne morejo upo-
rabiti kot dokaz v kazenskem postopku.

(3) Če oseba soglasja ne podpiše, se šteje, da ne soglaša 
s poligrafskim postopkom.

(4) Poligrafski preiskovalec ne opravi poligrafskega testi-
ranja, če je oseba v neprimernem psihofizičnem stanju.

11. člen
(cestna zapora z blokadno točko)

(1) Cestno zaporo z blokadno točko smejo policisti vzpo-
staviti na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se upo-
rabljajo za cestni promet, ter drugih površinah, kjer se lahko 
odvija cestni promet.

(2) Pri vzpostavitvi cestne zapore z blokadno točko polici-
sti izvedejo ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti udeležen-
cev v cestnem prometu.

(3) Policisti pri odločitvi za popolno ali selektivno kontrolo 
nad vozili in osebami upoštevajo okoliščine konkretnega pri-
mera. Pri cestni zapori z blokadno točko policisti pri popolni 
kontroli ustavijo vsa vozila in osebe, pri selektivni kontroli pa 
ustavijo le vozila in osebe, ki so domnevno povezane z razlo-
gom in ciljem vzpostavitve cestne zapore.

12. člen
(uporaba tujega prevoznega sredstva, sredstva za zvezo  

ali drugega sredstva)
(1) Policist sme uporabiti tuje prevozno sredstvo, če za 

njegovo uporabo izpolnjuje predpisane pogoje, ter sredstvo 
za zvezo ali drugo sredstvo, če glede na okoliščine v trenutku 
ocenjevanja oceni, da zna z njim ravnati.

(2) Po uporabi prevoznega sredstva, sredstva za zve-
zo ali drugega sredstva policist takoj, ko je to mogoče, izda 
upravičencu potrdilo, iz katerega je razvidno, katero sredstvo 
je bilo uporabljeno, kdaj in koliko časa, za prevozna sredstva 
tudi število prevoženih kilometrov, razlog uporabe in morebitne 
poškodbe, nastale med uporabo, ter da ima lastnik sredstva 
pravico do povračila stroškov oziroma morebitne premoženjske 
škode, ki mu je bila povzročena z uporabo.

13. člen
(varnostni pregled)

(1) Pri podrobnejšem varnostnem pregledu sme policist 
zahtevati od osebe, da postopoma sleče posamezna vrhnja 
oblačila, če zaradi specifičnosti oblačil z otipom ni mogoče 
zaznati oziroma odkriti orožja, nevarnih predmetov ali snovi, ki 
bi jih oseba lahko imela v vrhnjih ali spodnjih delih oblačil. Pri 
tem od osebe ne sme zahtevati, da sleče tudi spodnje perilo.

(2) Šteje se, da je prevozno sredstvo v neposredni bližini 
in dostopno osebi, ki se jo varnostno pregleduje, kadar oseba 
med policijskim postopkom ali takoj po njem zaradi neposredne 
bližine prevoznega sredstva lahko dostopi do njega.

(3) Za skriti del vozila se šteje del vozila, za katerega pre-
gled je treba uporabiti posebna tehnična sredstva ali metode 
(razstavljanje, rezanje, lomljenje in druga podobna opravila).

14. člen
(pregled osebe)

Pri pregledu osebe je izvedba omejena na tiste dele 
oblačil, stvari ali prevoznega sredstva, za katere na podlagi 
neposredne zaznave policista obstaja velika verjetnost, da se v 
njih nahajajo predmeti, ki jih je skladno z zakonom treba zaseči.

15. člen
(vstop v tuje stanovanje in druge prostore)

(1) Če morajo policisti za vstop v stanovanje in druge pro-
store uporabiti telesno silo ali tehnična sredstva, pred vstopom 
osebo v notranjosti opozorijo na njihovo uporabo, razen če je 
treba ukrepati takoj in nepričakovano.
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(2) Policisti za vstop v tuje stanovanje in druge prostore 
praviloma uporabijo tehnična sredstva, ki so tipizirana za upo-
rabo v policiji. Druga tehnična sredstva in telesno silo smejo 
uporabiti, če z vstopom v stanovanje in druge prostore ni mo-
goče odlašati, tipiziranih sredstev pa ni moč uporabiti.

(3) Za uporabo drugih tehničnih sredstev se šteje tudi 
uporaba sredstev, ki jih za vstop v tuje stanovanje in druge 
prostore uporabijo druge strokovno usposobljene osebe, po 
dogovoru in pod nadzorom policista.

16. člen
(zavarovanje prostorov)

(1) Kadar policisti poskrbijo za varovanje prostora, ker v 
prostoru po opravljeni policijski nalogi ni imetnika ali drugega 
upravičenca, to storijo z zamenjavo ključavnice, s svojo priso-
tnostjo ali na drug primeren način.

(2) Kadar policisti ne poskrbijo za varovanje prostora s 
svojo prisotnostjo, prostor zapečatijo. To storijo z odtisom v 
rdeči vosek, plombo, odtisom na papirju ali na drug primeren 
način. Poleg pečata policisti na vidno mesto namestijo obve-
stilo, ki mora vsebovati podatke o policijski enoti, ki obravna-
va zadevo, pravno podlago za vstop v stanovanje ali druge 
prostore, datum, opozorilo o prepovedi odstranitve oziroma 
poškodovanja pečata in vstopa v prostor ter podpis policista in 
žig policijske enote.

17. člen
(zaseg predmetov)

(1) Če okoliščine to dopuščajo, policist ukaže osebi, naj 
sama izroči predmet, ki ga je treba zaseči, sicer predmet v 
skladu s pravili stroke odvzame policist ali druga strokovno 
usposobljena oseba, ki lahko poskrbi za nadaljnjo hrambo ali 
uničenje, predmet pa zaseže policist.

(2) V listino o zasegu predmetov policist vpiše komu, kje 
in kdaj je bil predmet zasežen, pravno podlago zasega, kdo 
je predmet zasegel in natančen opis predmeta. Opis vsebuje 
vrsto in značilnosti ter tudi vidne poškodbe predmeta, tako da 
ga je mogoče razlikovati od drugih podobnih predmetov. Listi-
no podpišeta policist in oseba, ki ji je bil predmet zasežen. Če 
oseba listine noče podpisati, policist to navede na listini.

18. člen
(ravnanje z zaseženimi predmeti)

(1) Če se po zasegu predmetov ugotovi, da je treba na 
predmetu iskati sledove kaznivega dejanja ali prekrška ali opra-
viti drugo kriminalističnotehnično opravilo, policist ta postopek 
izvede pred vrnitvijo ali izročitvijo predmeta pristojnemu organu.

(2) Če je treba predmet vrniti osebi, ki ji je bil zasežen, ali 
drugi upravičeni osebi, jo policist o tem obvesti in jo pozove, 
naj predmete prevzame v policijski enoti, praviloma v kraju 
njenega prebivališča, hkrati pa jo opozori na možnost, da se ji 
predmeti na njeno željo lahko dostavijo tudi na dom, če prebiva 
na območju Republike Slovenije.

(3) Policist o vrnitvi predmeta izda potrdilo, ki ga podpiše 
tudi oseba, ki se ji predmet vrača. Če oseba prevzema noče 
podpisati, policist to zabeleži v potrdilu.

(4) Če je oseba nedvoumno izrazila voljo, da predmeta ne 
želi več imeti v lasti, policist ravna v skladu s predpisi, ki urejajo 
stvarnopravna razmerja.

19. člen
(hramba zaseženih predmetov)

(1) Policijska enota zasežene predmete hrani v posebnem 
prostoru, do katerega je dostop omejen. V drugem uradnem pro-
storu sme hraniti zasežene predmete le, kadar je to upravičeno 
zaradi preiskovanja zadeve (npr. pregled večje količine doku-
mentov), neupravičenim osebam pa je onemogočen dostop.

(2) Policijska enota o zaseženih predmetih vodi razvid, ki 
vsebuje naslednje podatke:

– datum in ura zasega,
– opis zaseženih predmetov,
– osebno ime osebe, ki ji je bil predmet zasežen,
– pravna podlaga zasega,

– osebno ime policista, ki je opravil zaseg,
– ravnanje z zaseženimi predmeti.
(3) Na predmetih morajo biti naslednji podatki:
– komu, kje in kdaj je bil predmet zasežen,
– kdo ga je zasegel in
– podatki o predmetu.
(4) Policija sme na podlagi sklenjene pogodbe hraniti 

zasežene predmete tudi pri drugih subjektih.

20. člen
(uničenje zaseženih predmetov)

(1) Uničenje zaseženih predmetov se opravi pod nad-
zorom komisije, ki jo imenuje generalni direktor policije ali 
direktor policijske uprave. V komisijah lahko sodelujejo tudi 
zunanji člani.

(2) Uničenje predmetov se opravi na način, ki ga določi 
komisija, glede na posebnosti predmetov.

(3) O uničenju se sestavi zapisnik, ki ga potrdi komisija.
(4) Stroški uničenja predmetov, zaseženih na podlagi za-

kona, ki ureja naloge in pooblastila policije, bremenijo policijo.

21. člen
(protiteroristični pregled)

(1) Pri protiterorističnem pregledu smejo policisti zaprositi 
za pomoč osebe, ki jim je poznana infrastruktura pregledovanih 
objektov in območij, inšpektorje inšpekcijskih služb ter druge 
osebe, ki so dolžne izvajati ukrepe za varnost. Pri protiterori-
stičnem pregledu policisti uporabljajo tehnična sredstva.

(2) Protibombni pregled je usmerjen v iskanje eksplo-
zivnih naprav in sredstev. Pri protibombnem pregledu policisti 
uporabljajo tehnična sredstva in službene pse policije, šolane 
za iskanje eksplozivnih snovi.

(3) Kemijsko-biološko-radiološki pregled je usmerjen v 
iskanje kemijskih, bioloških, radioaktivnih in jedrskih snovi, s 
katerimi se lahko ogrozi življenje ali zdravje ljudi.

(4) Protiprisluškovalni pregled je usmerjen v preveritev, ali 
se v določenem prostoru nahajajo sredstva za prisluškovanje in 
opazovanje s pomočjo uporabe elektronskih in ostalih medijev 
za prenos ali zapis zvoka in slike ali zgolj digitalnih podatkov 
ter njihovo lociranje in odstranitev.

(5) Naprave, sredstva ter snovi, ki jih najdejo pri pre-
gledu iz prejšnjih odstavkov tega člena, policisti identificirajo, 
proučijo, onesposobijo in odstranijo ali iz varnostnih razlogov 
uničijo ali poskrbijo za njihovo uničenje. Policisti smejo odvzeti 
in zavarovati vzorce najdenih sredstev, snovi in sledi, če je 
to potrebno zaradi njihove identifikacije. Stroški uničenja naj-
denega eksplozivnega telesa, improviziranega eksplozivnega 
telesa, delov orožja, eksploziva ali prisluškovalne naprave, 
bremenijo policijo.

22. člen
(motenje radiofrekvenčnega spektra)

Motenje radiofrekvenčnega spektra se izvaja s pomočjo 
reakcijskih motilcev ali s pomočjo izločanja določenih kanalov 
na območju in v časovnem obsegu, ki je nujen za izvedbo 
policijske naloge.

23. člen
(začasna omejitev gibanja)

Policisti z razlogi za začasno omejitev gibanja osebe se-
znanijo neposredno ustno, z uporabo tehničnih sredstev, preko 
javnih medijev ali na drug primeren način (npr. s trakovi). Na 
zahtevo osebi, ki ji je bilo začasno omejeno gibanje, pojasnijo 
tudi predviden čas trajanja začasne omejitve gibanja.

24. člen
(obveščanje o privedbi)

(1) Kadar oseba, ki jo je treba privesti, zahteva obvešča-
nje bližnjih, delodajalca ali zagovornika, ji policist, ko varnostne 
razmere to dopuščajo, omogoči, da jih obvesti sama preko 
lastnega telefona ali drugih elektronskih komunikacij, lahko pa 
tudi preko elektronskih komunikacij policije.
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(2) Kadar tuj državljan zahteva obveščanje diplomatsko-kon-
zularnega predstavnika, ga obvesti policija, razen če diplo-
matsko-konzularnega predstavništva ni v Republiki Sloveniji. Ta-
krat ga obvesti preko ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.

(3) Kadar je treba privesti osebo, ki neguje ali skrbi za 
otroke ali druge osebe, policist pred privedbo obvesti pristojni 
center za socialno delo ali drugo pristojno službo, če oseba 
sama ne more zagotoviti nikogar, ki bi poskrbel zanje.

(4) Kadar je treba zaradi privedbe osebe zagotoviti oskrbo 
živali, za katere skrbi privedena oseba, policist obvesti pristojno 
veterinarsko organizacijo.

(5) Če oseba, ki jo je treba privesti, opravlja delo, zaradi 
prekinitve katerega bi lahko prišlo do velike nevarnosti, je treba 
privedbo odložiti do odločitve organa, ki je nalog za privedbo izdal.

25. člen
(opustitev in odložitev privedbe)

(1) Policist ne sme privesti osebe, katere gibanje je zelo 
oteženo zaradi bolezni, onemoglosti ali telesne poškodbe in 
osebe, katere zdravstveno stanje bi se zaradi privedbe po-
slabšalo. Policist o ugotovitvah takoj obvesti organ, ki je izdal 
nalog za privedbo, po potrebi pa tudi organ, h kateremu je 
osebo treba privesti.

(2) Če oseba, ki jo je treba privesti, potrebuje nujno me-
dicinsko pomoč, policist zagotovi njen prevoz v najbližjo javno 
zdravstveno ustanovo in poskrbi za njeno varovanje do odloči-
tve organa, ki je izdal nalog za privedbo, po potrebi pa obvesti 
tudi organ, h kateremu jo je treba privesti.

26. člen
(ravnanje z odvzetimi predmeti)

(1) Če policist opravlja privedbo na podlagi naloga za 
privedbo, predmete, ki jih je pri varnostnem pregledu odvzel 
osebi, ni pa razlogov za njihov zaseg, izroči organu, h kateremu 
je privedel osebo. Če jih ta ne prevzame, jih vrne osebi.

(2) Organ, ki je izdal nalog za privedbo, pisno potrdi pri-
vedbo osebe in izročitev odvzetih predmetov.

27. člen
(evidentiranje podatkov o privedbi)

O privedbi policist napiše uradni zaznamek, v katerega 
med drugim evidentira način zagotavljanja pravic privedeni 
osebi.

28. člen
(zaščitno pokrivalo)

Zaščitno pokrivalo, ki ga smejo policisti med privedbo 
uporabiti za preprečitev prepoznavnosti osebe, mora biti pra-
viloma tipizirano.

29. člen
(prepoved udeležbe na športnih prireditvah)

(1) Z odredbo se lahko osebi izreče prepoved udeležbe 
na eni ali več vrstah športnih prireditev.

(2) Osebi, ki ji je že bil izrečen ukrep prepovedi udeležbe 
na določeni vrsti športnih prireditev, se lahko izreče tudi ukrep 
prepovedi udeležbe na drugih vrstah športnih prireditev, če je 
bila oseba zalotena v okoliščinah, ki terjajo izrek novega ukrepa 
za drugo vrsto športnih prireditev.

(3) Pri izreku ukrepa se določi športno prireditev glede na 
športno panogo in glede na ekipo (klubske ali reprezentančne). 
Pri ekipnih športih se določi športna panoga in ekipa, pri indivi-
dualnih športih pa samo športna panoga.

(4) Če se osebo, ki ji je bila izrečena prepoved udeležbe 
na športnih prireditvah, fotografira, se jo fotografira v skladu s 
kriminalistično-tehničnimi standardi.

30. člen
(izdelava in posredovanje seznama oseb)

Pred športno prireditvijo, na kateri rediteljsko službo opra-
vlja subjekt zasebnega varovanja, policijska enota na podlagi 
evidence izdela seznam oseb, ki jim je prepovedana udeležba 

na tej športni prireditvi. Seznam sme vsebovati tudi fotografije 
oseb. Seznam posreduje predstavniku subjekta zasebnega 
varovanja. Hkrati ga opozori na spoštovanje določb zakona, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov.

31. člen
(ravnanje z odredbo)

(1) Odredbe, ki so bile izdane v zvezi s prepovedjo ude-
ležbe na športnih prireditvah in so bile pritrjene na oglasno 
desko policijske postaje, se snamejo po petnajstih dneh.

(2) Za državljane Republike Slovenije in tujce, ki imajo na 
ozemlju Republike Slovenije stalno ali začasno prebivališče, se 
sneta odredba vloži v spis. Za osebe, ki živijo v tujini, se odred-
ba po snetju z oglasne deske pošlje diplomatsko-konzularnemu 
predstavništvu države, katere državljani so. Enako se ravna 
z odločitvijo preiskovalnega sodnika ali zunajobravnavnega 
senata okrožnega sodišča.

32. člen
(prekinitev potovanja)

Če skupina, ki ji je odrejena prekinitev potovanja, potuje 
z javnim prevoznim sredstvom na redni liniji, policisti ukrenejo 
vse potrebno, da se javnemu prevoznemu sredstvu čim prej 
omogoči nadaljnja pot.

33. člen
(pridržanje)

(1) Uveljavitev pravic mora policist pridržani osebi zago-
toviti takoj, ko je to mogoče.

(2) Če pridržana oseba uveljavlja pravico do zagovornika, 
telefonski klic vzpostavi policist, nato pa omogoči pridržani 
osebi pogovor z zagovornikom.

(3) Če pridržana oseba zahteva, da so o pridržanju obve-
ščeni njeni bližnji, jih obvesti policist, razen če so bližnji zunaj 
Republike Slovenije. Policist lahko bližnje obvesti po telefonu 
ali neposredno osebno.

(4) Če tuj državljan zahteva obveščanje diplomatsko-kon-
zularnega predstavnika, ga obvesti policija, razen če diplo-
matsko-konzularnega predstavništva ni v Republiki Sloveniji. 
V tem primeru ga obvesti preko ministrstva, pristojnega za 
zunanje zadeve.

34. člen
(zagotovitev stika s pridržano osebo)

(1) Policist zagovorniku omogoči neoviran stik s pridržano 
osebo. Pogovora med zagovornikom in pridržano osebo policist 
ne sme poslušati, lahko pa ju vizualno nadzira.

(2) Enako kot v prejšnjem odstavku policist ravna ob 
obisku predstavnikov pristojnih državnih oziroma mednarodnih 
institucij ali organizacij s področja varstva človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin, kot so zlasti varuh človekovih pravic, 
pristojna državna oziroma mednarodna sodišča, drugi državni 
oziroma mednarodni nadzorni organi ter nevladne ali humani-
tarne organizacije.

(3) Policijska enota mora pobudo, prošnjo ali pritožbo 
pridržane osebe subjektom iz prejšnjega odstavka poslati po 
pošti, takoj ko je to mogoče. Če naslovnika ni mogoče ugotoviti, 
pisanje pošlje varuhu človekovih pravic. Pri uveljavljanju pra-
vice do komuniciranja pridržane osebe z varuhom človekovih 
pravic po telefonu, telefonski klic vzpostavi policist, nato pa ji 
omogoči pogovor.

35. člen
(medicinska oskrba pridržane osebe)

(1) Bolni ali poškodovani osebi ali osebi, ki kaže znake 
zastrupitve z alkoholom ali drugo snovjo in je očitno, da potre-
buje nujno medicinsko pomoč, ali to oseba navede sama, mora 
policist zagotoviti nujno medicinsko pomoč v skladu s predpisi, 
ki urejajo nujno medicinsko pomoč.

(2) Po seznanitvi z mnenjem zdravnika se policist odloči 
o nadaljnjem pridržanju osebe. Če oseba ostane na zdravlje-
nju v zdravstveni ustanovi, pridržanja pa se ne prekine, se 
pridržanje izvaja na način, ki omogoča izvedbo zdravstvene 



Uradni list Republike Slovenije Št. 16 / 3. 3. 2014 / Stran 1727 

oskrbe. Način izvajanja pridržanja se uskladi s pristojnimi zdra-
vstvenimi delavci.

(3) Če pridržana oseba zahteva, da jo pregleda zdravnik, 
ki si ga sama izbere, policist o tem obvesti izbranega zdrav-
nika, pridržano osebo pa opozori, da mora vse stroške sama 
poravnati.

36. člen
(dokumenti o pridržanju)

Policist o pridržanju sestavi uradni zaznamek, iz katerega 
morajo biti razvidni podatki o načinu zagotavljanja pravic pridr-
žani osebi ter drugih opravilih med pridržanjem.

37. člen
(nadzor pridržanih oseb)

Nadzor s tehničnimi sredstvi za video in avdio nadzor ne 
izključuje neposrednega fizičnega nadzora pridržane osebe.

III. UPORABA PRISILNIH SREDSTEV

38. člen
(splošna določba)

(1) Policisti uporabljajo prisilna sredstva na način, ki ga 
predpisujeta zakon, ki ureja naloge in pooblastila policije, in ta 
pravilnik. Pri uporabi prisilnih sredstev morajo policisti upošte-
vati tudi pravila stroke, ki so se kot posebna znanja in veščine 
izoblikovala v policijski praksi in so kot taka opredeljena v inter-
nih aktih policije oziroma jih policisti osvojijo na izobraževanjih, 
izpopolnjevanjih in usposabljanjih policistov.

(2) Pri uporabi tehničnih prisilnih sredstev morajo policisti 
upoštevati navodila proizvajalca ter biti ustrezno usposobljeni 
za njihovo uporabo.

(3) Vrsta in intenziteta uporabljenega prisilnega sredstva 
mora biti sorazmerna načinu, sredstvu in moči upiranja ali 
napada osebe.

(4) Prisilno sredstvo je dopustno uporabljati tako dolgo, 
dokler namen uporabe ni dosežen ali dokler se ne izkaže, da 
namena ne bo mogoče doseči.

39. člen
(uporaba sredstev za vklepanje in vezanje)

(1) Sredstva za vklepanje in vezanje so lisice, pasovi s 
sistemom za vklepanje oziroma vezanje rok in nog, plastična 
zatega in vrvica.

(2) Za vklepanje in vezanje se šteje tudi uporaba priročnih 
sredstev, kot so lepilni trak, pas, vezalke in druga primerna 
sredstva. Priročna sredstva morajo policisti prenehati upora-
bljati takoj, ko lahko uporabijo tipizirana sredstva.

(3) Sredstva za vklepanje in vezanje policisti uporabijo 
tako, da z njimi vklenejo ali zvežejo roke, noge ali oboje skupaj.

40. člen
(uporaba telesne sile)

Policisti smejo uporabiti oblike in načine uporabe telesne 
sile, ki izhajajo iz različnih borilnih veščin in policijske prakse 
in so kot pravila stroke opredeljeni v internih aktih policije ozi-
roma jih policisti osvojijo na izobraževanjih, izpopolnjevanjih in 
usposabljanjih policistov.

41. člen
(uporaba plinskega razpršilca)

(1) Za uporabo plinskega razpršilca se šteje uporaba 
pršila z dražilno substanco.

(2) Policist ga uporabi tako, da s pritiskom na sprožilec 
dražilno substanco sprosti neposredno proti obrazu oziroma 
zgornjemu delu telesa osebe.

42. člen
(uporaba palice)

Za udarjanje s palico se štejejo tudi sunki, ki jih določajo 
pravila stroke.

43. člen
(uporaba službenega psa)

Pri opravljanju nalog policije se lahko uporabljajo le ustre-
zno izurjeni in opremljeni službeni psi, ki jih vodijo policisti 
vodniki.

44. člen
(uporaba sredstva za prisilno ustavljanje  

prevoznih sredstev)
(1) Bodičaste trakove in bodičasta sredstva za prisilno 

ustavljanje prevoznih sredstev policist položi, potegne ali vrže 
na vozišče oziroma drugo površino, po kateri vozi vozilo, ki ga 
je treba prisilno ustaviti, tako, da predrejo in izpraznijo pnev-
matike.

(2) Druga sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sred-
stev se uporabijo kot ovira, ki otežuje ali preprečuje nadaljnjo 
vožnjo s prevoznim sredstvom.

45. člen
(uporaba konjenice)

Pri opravljanju nalog policije se lahko uporabljajo le ustre-
zno izurjeni in opremljeni konji, pod neposrednim vodstvom 
policistov konjenikov.

46. člen
(uporaba posebnih motornih vozil)

Policisti, ki uporabljajo posebna motorna vozila, morajo 
biti usposobljeni za strokovno ravnanje z vozili in s posebno 
opremo (kot so ograje in mreže) za neposredno delovanje na 
ljudi, s katero so opremljena ta vozila.

47. člen
(uporaba vodnega curka)

(1) Vodni curek iz posebnega vozila smejo uporabljati le 
za to strokovno usposobljeni policisti.

(2) Če se vodni curek uporabi skupaj s sredstvi za ozna-
čevanje oseb oziroma plinskimi sredstvi, morajo biti izpolnjeni 
tudi pogoji za uporabo teh sredstev.

48. člen
(uporaba plinskih ter drugih sredstev za pasivizacijo)
(1) Plinska sredstva policist uporabi tako, da plinski na-

boj ali snov s plinsko pištolo, puško ali drugo napravo izstreli, 
plinsko ročno bombo odvrže ali druga sredstva razprši v smeri 
oseb, zoper katere jih uporablja.

(2) Plinskih in drugih sredstev za pasivizacijo policist ne 
sme usmerjeno odvreči ali izstreliti v vitalne dele telesa, kot so 
glava, vrat in genitalije, razen če je to nujno, ker oseba nepo-
sredno ogroža življenje policistov ali druge osebe.

49. člen
(uporaba strelnega orožja)

Za napad na policista ali drugo osebo se ne šteje ravnanje 
osebe z orožjem, drugim nevarnim predmetom ali snovjo, ki je 
izvedeno v skladu z ukazi policista.

IV. POSEBNOSTI PRI IZVAJANJU POSAMEZNIH 
POLICIJSKIH POOBLASTIL

50. člen
(začasna omejitev gibanja zaradi varovanja  

določenih oseb in objektov)
(1) Policisti smejo zaradi zagotavljanja varnosti določenih 

oseb, objektov in okolišev objektov, ki so posebnega držav-
nega pomena, omejiti dostop do prostora, kjer bodo potekali 
oziroma potekajo dogodki državnega pomena. Dostop se sme 
omejiti s policisti, z ograjami ali na drug primeren način (npr. 
trak policija).
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(2) Nadzor nad dostopom na območje oziroma v prostor iz 
prejšnjega odstavka izvajajo policisti neposredno. Pri tem sme-
jo uporabljati tehnična sredstva in službenega psa za iskanje 
eksplozivnih in drugih nevarnih sredstev ali snovi.

(3) Zaradi varovanja določenih varovanih oseb, ki so vi-
soko ogrožene, smejo policisti imetnikom stanovanj, stanovanj-
skih hiš in drugih objektov, ki se nahajajo v neposredni bližini 
ali ob poti, kjer se bo zadrževala varovana oseba, ukazati, da 
v določenem času zaprejo okna, odstranijo vozila, smetnjake in 
druge predmete, ki bi lahko predstavljali oviro ali nevarnost za 
varovano osebo. Vozila ali predmete, ki na ukaz policistov niso 
bili odstranjeni, odstranijo policisti oziroma na njihovo zahtevo 
ustrezne javne službe. Predmete, ki jih ni mogoče odstraniti, 
policisti po pregledu zaplombirajo.

(4) Policisti smejo v primerih iz prejšnjega odstavka tudi 
zahtevati, da se za nujno potreben čas prepove ali omeji pro-
met ter ustavijo dela na objektih, cestah in ob cestah, prepove 
lov, minerska dela in strelske vaje.

51. člen
(varnostno preverjanje)

Zaradi varovanja določenih varovanih oseb, ki so visoko 
ogrožene, se varnostno preverjanje sme izvajati le za osebe, 
ki se nahajajo v objektih, njihovi neposredni bližini ali ob poti, 
kjer se bo zadrževala varovana oseba.

52. člen
(pregled plovila)

(1) Za pregled plovila se šteje pregled nadvodnega in 
podvodnega dela plovila, prostorov za vkrcavanje in izkrcava-
nje oseb, prtljage in tovora, prostorov za upravljanje plovila ter 
prostorov za zadrževanje potnikov in članov posadke. Pregled 
plovila zajema tudi pregled naprav, opreme plovila, prtljage 
in tovora na plovilu, ne pa tudi bivalnih kabin in skritih delov 
plovila.

(2) Pregled ali preiskavo naprav, pomembnih za varnost 
plovila, sme opraviti za to usposobljen policist ali druga stro-
kovno usposobljena oseba, po dogovoru in pod nadzorom 
policista.

53. člen
(zasledovanje plovila)

(1) Če se plovilo na znake policistov ne ustavi, sme vodja 
posadke na policijskem čolnu odrediti zasledovanje plovila.

(2) Zasledovanje plovila na morju se sme začeti le v teri-
torialnem morju Republike Slovenije, nadaljevati se sme tudi na 
odprtem morju, vendar se mora končati, ko zasledovano plovilo 
vpluje v tuje teritorialne vode, razen če je zasledovanje v tuje 
teritorialne vode dovoljeno z mednarodno pogodbo.

54. člen
(zajetje plovila)

(1) Zajetje plovila pomeni ukrep, s katerim policist prevza-
me nadzor nad plovilom.

(2) O zajetju plovila policist napiše uradni zaznamek, ki 
vsebuje: podatke o plovilu, poveljniku, članih posadke in dru-
gih osebah na plovilu, navigacijske podatke o kraju in vzrokih 
ustavitve in zajetja plovila, meteorološke podatke, ugotovitve 
ob pregledu listin in knjig oziroma pregledu ali preiskavi plovila, 
čas trajanja ustavitve plovila, v katero pristanišče je bilo odpe-
ljano in kateremu organu je bilo izročeno.

55. člen
(obveščanje pri izvajanju policijskih pooblastil zoper otroke  

in mladoletnike)
(1) Policisti obveščanje staršev, skrbnikov ali pristojnega 

centra za socialno delo zabeležijo v poročilu o opravljenem 
delu, v pisnem aktu o uporabi policijskega pooblastila, v ura-
dnem zaznamku ali na drug način.

(2) Policisti zabeležijo datum in čas obveščanja, način 
obveščanja (ustno, osebno, po telefonu ali drugih elektronskih 
komunikacijah), osebno ime obveščene osebe, sorodstveno 
razmerje, pri obveščanju centra za socialno delo pa osebno 
ime uslužbenca centra ter podatek o policistu, ki je obveščanje 
opravil. Policisti zabeležijo tudi ugotovitve v zvezi z obvešča-
njem, ki so pomembne za nadaljnji postopek. Policisti zabele-
žijo tudi, če obveščanje ni bilo uspešno.

V. KONČNI DOLOČBI

56. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 
Pravilnik o policijskih pooblastilih (Uradni list RS, št. 40/06, 
56/08 in 15/13 – ZNPPol).

57. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-80/2013
Ljubljana, dne 10. februarja 2014
EVA 2013-1711-0013

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

za notranje zadeve

511. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi 
cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih 
storitev v postopkih s področja varnosti 
cestnega prometa

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 11. člena, 4. točke 
prvega odstavka 27. člena in 7. točke prvega odstavka 47. čle-
na Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10), druge 
alineje prvega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12 in 63/13) in 8. točke 
prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, 
št. 109/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o določitvi cen 

tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev  
v postopkih s področja varnosti  

cestnega prometa

1. člen
V Pravilniku o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in 

določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 72/11, 1/12 in 71/13) se priloga 
nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-451/2013
Ljubljana, dne 31. januarja 2014
EVA 2013-2430-0131

Samo Omerzel l.r.
Minister 

za infrastrukturo in prostor

Priloga
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PRILOGA 
»PRILOGA 

 
1. Cene za obrazce v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil so: 
 

 Vrsta obrazca Cena  

1.1 Potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa (SA)       4,24 eurov 

1.2 Potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo (SB) 4,24 eurov 

1.3 Potrdilo o skladnosti za predelano oziroma popravljeno vozilo (SC) 4,24 eurov 

1.4 Dvojnik potrdila o skladnosti (SD) 4,24 eurov 

1.5 Soglasje k registraciji (RB) 4,24 eurov 

1.6 Dvojnik soglasja k registraciji (RD) 4,24 eurov 

1.7 Dodatni list 3,05 eurov 
 

2. Cene za posamezne tiskovine, obrazce in tablice so: 
 
 Vrsta tiskovine, obrazca in tablice Cena  

2.1 Dovoljenje za preskusno vožnjo  0,03 eurov 

2.1.1. Preskusna tablica (dim. 450 x 100 mm), samolepilna 4,05 eurov 

2.1.2 Preskusna tablica (dim. 150 x 110 mm), samolepilna  5,20 eurov 

2.1.3 Preskusna tablica (dim. 520 x 120 mm), trajna 9,32 eurov 

2.1.4 Preskusna tablica (dim. 150 x 110 mm), trajna 7,69 eurov 

2.2 Registrska tablica (dim. 520 x 120 mm)  9,32 eurov 

2.2.1 Registrska tablica (dim. 340 x 220 mm)  10,68 eurov 

2.2.2 Registrska tablica (dim. 180 x 180 mm)  9,98 eurov 

2.2.3 Registrska tablica (dim. 150 x 110 mm)  7,69 eurov 

2.3 Tablica z izbranim delom označbe: 2 x cena serijsko 
izdelane tablice 

2.3.1 Rezervacija izbranega dela označbe registrske tablice:  

2.3.1.1 če je rezerviranih do 10 označb 65,26 eurov 

2.3.1.2 če je rezerviranih več kot 10 označb 27,97 eurov 

2.4 Vozniško dovoljenje  3,27 eurov 

2.5 EU Prometno dovoljenje  1,25 eurov 

2.6 Dovoljenje za učitelja vožnje   7,10 eurov 

2.7 Dovoljenje za učitelja predpisov 7,10 eurov 

2.8 Dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje  7,10 eurov 

2.9 Parkirna karta za upravičence iz 1. do 6. točke prvega odstavka 66.  člena 
Zakona o pravilih cestnega prometa (invalidi)  2,55  eurov 

2.10 Parkirna karta za upravičence iz 7. točke prvega odstavka 66. člena Zakona 
o pravilih cestnega prometa  3,32 eurov 

2.11 Ovitek dvodelni 0,04 eurov 

2.12 Ovitek tridelni 0,05 eurov 
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3. Najvišje cene tehničnega pregleda vozila so naslednje: 
 

 Vrsta vozila in kategorija  Cena z DDV 

3.1 Osebni avtomobil (M1 - masa do 2500 kg) in  
tovorno vozilo (N1 - masa do 2500 kg) 33,97 eurov 

3.2 Osebni avtomobil (M1 - masa nad 2500 kg) in  
tovorno vozilo (N1 - masa nad 2500 kg) 42,80 eurov 

3.3 Motorno kolo, štirikolo in kolo z motorjem  
(L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) 17,65 eurov 

3.4 Avtobus (M2) in tovorno ali vlečno vozilo (N2) 78,09 eurov 

3.5 Avtobus (M3) in tovorno ali vlečno vozilo (N3) 89,56 eurov 

3.6 Priklopno vozilo (O1 in O2) 22,72 eurov 

3.7 Priklopno vozilo (O3 in O4) 49,42 eurov 

3.8 Traktor  
(T1, T2, T3, T4, T5, C1, C2, C3, C4, C5) 22,94 eurov 

3.9 Traktorski priklopnik  
(R1, R2, R3, R4) 16,77 eurov 

«. 
 
 
 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 16 / 3. 3. 2014 / Stran 1731 

SODNI SVET
512. Spremembe Poslovnika Sodnega sveta

V skladu z določbo 38. člena Poslovnika Sodnega sveta 
(Uradni list RS, št. 22/12) je Sodni svet na 30. seji dne 13. 2. 
2014 sprejel naslednje 

S P R E M E M B E   P O S L O V N I K A 
 S O D N E G A   S V E T A

1. člen
V Poslovniku Sodnega sveta (Uradni list RS, št. 22/12) se 

v prvem odstavku 15. člena beseda »tri« nadomesti z besedo 
»pet«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predlog dnevnega reda se objavi na intranetni strani 

Vrhovnega sodišča RS.«

2. člen
Drugi odstavek 20. člena se črta.
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji 

odstavek.
Sedanji peti odstavek postane četrti odstavek in se spre-

meni tako, da se glasi:
»Zapisnik, v delu, v katerem so zapisani sklepi, stališča 

in mnenja, ki se nanašajo na pravice in obveznosti sodnikov, 
se brez navedbe števila glasov, s katerimi je bila odločitev 
sprejeta, objavi na intranetni strani Vrhovnega sodišča RS.«

3. člen
V 25. členu se črtata dvanajsta in štirinajsta alineja.
Sedanja trinajsta alineja postane dvanajsta alineja, seda-

nja petnajsta alineja pa postane trinajsta alineja.

4. člen
Naslov VII. točke se spremeni tako, da se glasi:

»STROKOVNA SLUŽBA IN DELOVNA TELESA«

5. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:

»36.a člen
Sodni svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi s posebnim 

sklepom, s katerim se določijo tudi njihove pristojnosti, delovno 
področje, način njihovega dela in sestava.«

6. člen
Ta sprememba začne veljati z razglasitvijo na 30. seji 

Sodnega sveta dne 13. februarja 2014.

Št. 4/2014-2
Ljubljana, dne 13. februarja 2014

Predsednik 
Sodnega sveta
Janez Vlaj l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
513. Pristop h Kolektivni pogodbi za obrt 

in podjetništvo

Skladno s 27. členom Zakona o kolektivnih pogodbah 
(ZKolP, Uradni list RS, št. 43/06) Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana

P R I S T O P A
h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo 

(Uradni list RS, št. 92/13)

Ljubljana, dne 31. januarja 2014

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Branko Meh l.r.

S pristopom soglašata

Združenje delodajalcev obrti 
in podjetnikov Slovenije GIZ

Milan Škapin l.r.

Sindikat obrti in podjetništva 
Slovenije

Peter Jančar l.r.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti je dne 24. 2. 2014 izdalo potrdilo št. 10101-14/2008-12 
o tem, da je naknadni pristop Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo vpisan 
v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o 
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno 
številko 42/5.
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CERKNO

514. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 126/07, 108/09, 57/12 in 110/13), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Cer-
kno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno 
na 18. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro 

na parceli št. 806/4, k.o. 2343 Planina – cesta v izmeri 34 m2.

2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha 

imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Cerkno.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 900-0001/2014-2
Cerkno, dne 20. februarja 2014

Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

DOLENJSKE TOPLICE

515. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov 
in gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju 
Občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: 
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11 in 92/13), 3. in 7. člena Za-
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 
(14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: 
U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 
20/11 Odl. US: U-I-165/09-34 in 57/12) Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – 
UPB8, 43/11 Odl. US: U-I-166/10-8 in 21/13), 7. in 16. člena 
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 
42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni 
seji dne 20. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja  

in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske 
javne službe odlaganja ostankov predelave  

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov  
na območju Občine Dolenjske Toplice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina)

S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja obve-
zne gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih 
odpadkov in gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali od-
stranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenj-
ske Toplice (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju 
Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina), ki obsega:

– splošne določbe,
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne 

službe,
– vrste in obseg storitev javne službe in njihova prostor-

ska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– viri financiranja in način obračunavanja storitev,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka in kazenske do-

ločbe.

2. člen
(Namen)

S tem odlokom se določa:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne 

službe,
– vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostor-

ska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– viri financiranja javne službe, način oblikovanja tarife in 

obračun storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– sankcije za kršitev določb tega odloka,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja te javne službe.

3. člen
(Cilji)

Cilji javne službe po tem odloku so:
– zagotoviti ustrezno organiziranost izvajanja ravnanja z 

odpadki v skladu z zakonodajo in ostalimi predpisi,
– zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij komu-

nalnih odpadkov,
– zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov, preden se 

jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov,
– zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno rabo 

ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne 
embalaže, ki je komunalni odpadek,

– uveljavitev načela “stroške plača povzročitelj komunal-
nih odpadkov”,

– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih pro-
gramov na področju ravnanja z odpadki,

– zagotoviti učinkovito izločevanje organskih biorazgra-
dljivih odpadkov,

– zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede 
na vir nastajanja odpadkov, osveščanje in obveščanje uporab-
nikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki.

OBČINE
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4. člen
(Pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-
dnji pomen:

1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim 
po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter sto-
ritvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju občine.

2. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsaka fizična, 
pravna in druga oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju 
občine in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzro-
čitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu 
povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne od-
padke izvajalcu javne službe ali pravna oseba, ki v skladu s tem 
odlokom lahko z izvajalcem javne službe sklene pogodbeno 
razmerje za ravnanje z odpadki.

3. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je praviloma ne-
posredno pri povzročitelju odpadkov, kjer izvajalcu javne službe 
prepuščajo te odpadke. Povzročitelj komunalnih odpadkov na 
prevzemnem mestu prepušča kosovne odpadke na osnovi 
izdanega naročila (dopisnice) izvajalcu javne službe.

4. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, 
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej 
določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke 
v za to namenjenih posodah. Prevzemno mesto komunalnih 
odpadkov, ki je praviloma na javni površini, se za posamezno 
stavbo ali skupino stavb določi v postopku izdaje dovoljenja za 
poseg v prostor. Če v postopku iz prejšnjega stavka prevzemno 
mesto komunalnih odpadkov ni bilo določeno, se ga določi ob 
začetku izvajanja storitev javne službe prevzemanja komunal-
nih odpadkov z vpisom v register prevzemnih mest. Prevzemno 
mesto je lahko hkrati zbirno mesto. Za urejenost in čistočo 
prevzemnega in zbirnega mesta skrbi izvajalec javne službe.

5. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so 
nameščene posode, v katere povzročitelji komunalnih odpad-
kov neovirano odlagajo komunalne odpadke. Zbirno mesto 
komunalnih odpadkov praviloma ni na javni površini. Zbirno 
mesto komunalnih odpadkov je lahko tudi na drugih površinah. 
Če je zbirno mesto hkrati tudi prevzemno mesto, le-to ne sme 
biti oddaljeno od mesta prevzema več kot 10 metrov, sicer 
mora povzročitelj ob določenem prevzemu zagotoviti prestavi-
tev posode do prevzemnega mesta ter po izpraznitvi ponovno 
vrnitev na zbirno mesto.

6. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit pro-
stor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje 
vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komu-
nalnih odpadkov prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in 
kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra se lahko uredi 
tudi zbiralnica nevarnih frakcij.

7. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine Lo-
čeno zbrane frakcije in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je 
komunalni odpadek iz podskupine Embalaža, vključno z ločeno 
zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek s klasifikacijskega 
seznama odpadkov, določenega z uredbo, ki ureja to področje.

8. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso ne-
varni odpadki in na katere se nanaša s tem odlokom določen 
najmanjši obseg oskrbe. Ločene frakcije so določene v uredbi, 
ki ureja to področje.

9. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo 
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z 
odpadki, na katere se nanaša s tem odlokom določen najmanjši 
obseg oskrbe. Nevarne frakcije so določene v uredbi, ki ureja 
to področje.

10. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine Drugi 
komunalni odpadki s klasifikacijskega seznama odpadkov, do-
ločenega v uredbi, ki ureja to področje, ki zaradi svoje velikosti, 
oblike in teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih za 
odpadke.

11. Oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje 
nevarne snovi, je zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroo-
gljike, in zavržena električna in elektronska oprema, ki vse-
buje nevarne snovi iz podskupine Ločeno zbrane frakcije s 
klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu 

o ravnanju z odpadki, kot so hladilniki, zamrzovalniki, toplotne 
črpalke in klimatske naprave, ki vsebujejo klorofluoroogljike ali 
klorofluoro-ogljikovodike, avdiovizualna, računalniška ali druga 
elektronska oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu.

12. Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni odpadki, 
iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije iz klasifikacijskega 
seznama odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki, 
ali ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih od-
padkov, ki jih zaradi njihove sestave in načina nastajanja pra-
viloma ni možno razvrstiti v skupino Ločeno zbrane frakcije ali 
v druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino Embalaža, 
vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek v 
standardnem klasifikacijskem seznamu odpadkov.

13. Biološki odpadki so ločeno zbrane frakcije organskih 
kuhinjskih odpadkov in odpadkov z vrtov, primernih za kom-
postiranje.

14. Odpadna embalaža je odpadna primarna in sekun-
darna embalaža, ki je komunalni odpadek skladno z uredbo, 
ki ureja to področje.

15. Embalaža iz sestavljenih materialov je embalaža, ki 
je sestavljena iz več slojev različnih materialov, ki jih ročno ni 
mogoče razstaviti ali drugače med seboj ločiti.

16. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, 
urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje 
posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih od-
padkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.

17. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen 
za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, 
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe 
te frakcije oddajajo.

18. Premična zbiralnica je tovorno vozilo, opremljeno za 
ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem 
urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji ko-
munalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo. 
Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali 
ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši čas začasno uredi 
in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij.

19. CeROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske 
je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, sortiranje, 
kompostiranje, mehansko-biološka obdelava komunalnih od-
padkov, odlaganje odpadkov po obdelavi, začasno skladiščenje 
ločenih frakcij ter odlaganje nenevarnih odpadkov.

20. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje biolo-
ških odpadkov rastlinskega izvora z vrtov in kuhinjskih odpad-
kov, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinj-
stvom, če gre za večstanovanjski objekt z vrtom. Povzročitelj 
lahko kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske odpadke, če 
ima za tako kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost 
zagotavlja postavitev kompostnika, kompostnik pa je zastrt ali 
tako izdelan, da se odpadkov, ki se v njem kompostirajo, nepo-
sredno iz stanovanjskih stavb ali javnih poti ne vidi.

21. Mala komunalna kompostarna je namenski objekt za 
predelavo biološko razgradljivih odpadkov z letno zmogljivostjo 
predelave, ki ne presega 100 ton neobdelanih biološko raz-
gradljivih odpadkov in je namenjena kompostiranju odpadkov 
rastlinskega izvora z vrtov in javnih zelenih površin in biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zeleni 
vrtni odpad. Primerno zemljišče in dostop zagotovi pristojni 
organ občine.

Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, 
kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so 
izdani na njihovi podlagi.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

5. člen
(Izvajalec javne službe)

(1) Občina je so/lastnik objektov in naprav za zbiranje 
in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne služ-
be obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja 
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ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
in zagotavlja izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na 
celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi 
s tem odlokom.

(2) Izvajalec obvezne javne službe zbiranje in prevoz 
komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov pre-
delave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in upravljalec 
objektov in naprav za zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov 
in gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunal-
nih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na celotnem območju občine sta javni 
podjetji Komunala Novo mesto, d. o. o. (za področje zbiranja in 
prevoza) ter CEROD d.o.o., (ostale dejavnosti), (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalec javne službe).

Občina zagotavlja javno službo v javnem podjetju za:
– zbiranje kosovnih odpadkov,
– odpadne električne in elektronske opreme,
– zbiranje nevarnih frakcij,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– zbiranje ločenih frakcij,
– zbiranje gradbenih odpadkov in odpadkov iz te skupine, 

ki vsebujejo azbest,
– obdelavo odpadkov in
– odlaganje odpadkov.
Občina je soustanoviteljica JP Komunala Novo mesto 

d.o.o., na osnovi Odloka o ustanovitvi JP Komunala Novo 
mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05) in družbene pogodbe 
Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. z dne 27. 8. 
2009, opr. št. SV-266/09, zato se določila slednjih aktov in tega 
odloka smiselno uporabljajo, kolikor ni v nasprotju z zakonom 
ali drugimi predpisi, tudi za investicije v komunalno gospodar-
sko infrastrukturo v lasti občine in druge dejavnosti ter pravna 
razmerja (blago, storitve, gradnje) z občinami ustanoviteljicami.

Navedene dejavnosti lahko javno podjetje opravlja na 
podlagi Zakona o javnem naročanju kot notranje naročilo.

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

6. člen
(Izvajanje javne službe)

Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. Izločevanje papirja, lepenke, stekla in drugih ločenih 

frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno 
zbiranje frakcij) v naslednjem obsegu:

– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunal-
nih odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij zbirnih 
centrih in v okviru sistema uporabe namenskih zbirnih vreč za 
zbiranje mešane embalaže,

– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gostinski 
dejavnosti in v turistični dejavnosti,

– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih, 
športnih in drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem,

– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komu-
nalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,

– prevzemanje odpadne električne in elektronske opreme, 
ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi in jo 
povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru,

– prevzemanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki 
nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih pov-
zročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,

– oddajanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru 
ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih 
centrih, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z 
embalažo in odpadno embalažo,

– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo lo-
čenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij 
v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih in niso odpadna 
embalaža,

– oddajanje nevarnih frakcij, prevzetih v zbirnih centrih, 
izvajalcu zbiranja nevarnih frakcij iz tretje točke tega člena,

– oddajanje v zbirnih centrih prevzetih kosovnih odpadkov 
izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,

– oddajanje v zbirnih centrih prevzete opreme, ki se 
uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, izvajalcu 
zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,

– zagotavljanje predelave in oddajanja v predelavo in od-
stranjevanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo 
pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in so prevzeti v zbirnih 
centrih od povzročiteljev komunalnih odpadkov,

– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov 
za prepuščanje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij,

– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov 
in druge opreme v zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju 
in oddajanju ločenih frakcij in nevarnih frakcij, kosovnih odpad-
kov in gradbenih odpadkov manjših količin v zbirnih centrih,

– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje ostalih 
zabojnikov za zbiranje ločenih frakcij,

– nabava vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– po pooblastilu občine načrtovanje, pridobitev zemljišč, 

graditev ter urejanje in vzdrževanje prostorov zbiralnic in zbir-
nih centrov in

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o lo-
čeno zbranih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z 
odpadki.

2. Zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– kosovni odpadki se zbirajo na poziv povzročiteljev iz 

gospodinjstev in uporabnikov objektov, ki so občasno v uporabi, 
na osnovi poslanih dopisnic. Vsi ti povzročitelji imajo letno na 
voljo eno dopisnico, ki jo prejmejo po pošti ali izpolnijo elektron-
sko dopisnico, ki je dostopna na spletni strani izvajalca javne 
službe. Ob vsakokratnem naročilu lahko povzročitelj odda do 
količine dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Odvoz ve-
čjih količin odpadkov izvajalec zaračuna po veljavnem ceniku 
stranskih storitev.

– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih je izvaja-
lec ločenega zbiranja frakcij iz prve točke tega odstavka prevzel 
v zbirnem centru,

– obdelava kosovnih odpadkov,
– oddajanje in odstranjevanje obdelanih kosovnih od-

padkov,
– nabava vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov 

za prevzemanje kosovnih odpadkov,
– načrtovanje, graditev objektov ter nabava in vzdrževa-

nje opreme za obdelavo kosovnih odpadkov in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o koli-

činah in vrstah ločenih frakcij po obdelavi kosovnih odpadkov 
po predpisih na področju ravnanja z odpadki.

3. Zbiranje nevarnih frakcij iz gospodinjstev v naslednjem 
obsegu:

– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komu-
nalnih odpadkov oddajajo v premičnih zbiralnicah nevarnih 
frakcij,

– redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih je izvajalec 
ločenega zbiranja frakcij iz prve alineje te točke prevzel v zbi-
ralnici nevarnih frakcij, nameščeni v zbirnem centru,

– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,
– oddajanje v odstranjevanje in predelavo prevzetih ne-

varnih frakcij,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbra-

nih nevarnih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z 
odpadki.

4. Zbiranje komunalnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– prevzemanje komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji 

komunalnih odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih za 
komunalne odpadke v posodah za biološke odpadke in v po-
sodah za ostale odpadke,

– oddajanje prevzetih komunalnih odpadkov v CeROD,
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– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje posod, 
v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz gospodinjstev 
prepuščajo komunalne odpadke,

– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih 
odpadkov,

– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za 
vsa dela javne službe, določena v tem členu,

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbra-
nih komunalnih odpadkih po predpisih na področju ravnanja z 
odpadki.

5. Upravni postopki – javna pooblastila:
– Izvajalec, kot nosilec urejanja prostora, izdaja smernice 

in mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom, za 
kar mora pripravljavec prostorskega akta predložiti dokumen-
tacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

– Izvajalec, kot pristojni soglasodajalec, izdaja soglasja 
in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentacijam za izved-
bo, če nameravana gradnja leži na območju varovalnega pasu 
gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti izvajalca, ali če 
nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture v pristojnosti izvajalca, za kar mora investitor 
predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov.

– Izvajalec, kot pristojni soglasodajalec, sodeluje v po-
stopkih pridobitve uporabnih dovoljenj.

– Stroške za izdajo dokumentov definiranih v prvi, drugi 
in tretji alinei, izvajalec zaračuna občini.

6. Dejavnost CeROD-a v naslednjem obsegu:
– razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov, ki so name-

njeni za odlaganje, kompostiranje odpadkov, mehansko biolo-
ška predelava odpadkov,

– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– oddajanje odpadne embalaže, ki je izločena v okvi-

ru razvrščanja komunalnih odpadkov v sortirnici, v predelavo 
skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno 
embalažo,

– zagotavljanje predelave ločeno zbranih odpadkov in 
oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so izločene v okviru 
izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov 
v sortirnici in niso odpadna embalaža,

– oddajanje nevarnih frakcij, ki so izločene v okviru izlo-
čanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov v 
sortirnici, izvajalcu zbiranja nevarnih ločeno zbranih frakcij iz 
3. točke tega člena,

– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-
nalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki,

– odlaganje nenevarnih odpadkov,
– trajno skladiščenje nevarnih odpadkov – azbest,
– zbiranje odpadkov v okviru zbirnega centra CeROD in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz de-

javnosti CeROD po predpisih na področju ravnanja z odpadki.

7. člen
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnih centrih, in 

sicer za območje celotne občine.

8. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnih 

centrih iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno s tran-

sportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik,
– drobno plastiko,
– odpadke iz plastike, vključno s transportno, skupinsko in 

prodajno embalažo iz plastike in kompozitov, ki hkrati opravlja 
funkcijo skupinske in prodajne embalaže,

– drobne odpadke iz kovin, vključno s transportno, sku-
pinsko in prodajno embalažo iz kovin, ki hkrati opravlja funkcijo 
skupinske in prodajne embalaže,

– les, vključno s transportno, skupinsko in prodajno em-
balažo iz lesa,

– oblačila,

– tekstil,
– doze za razpršila (aerosoli),
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih 

snovi,
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v skupine 

16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu 
odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki,

– odpadno električno in elektronsko opremo in
– kosovne odpadke.
Zbirni centri so opremljeni tudi za prepuščanje odpadkov z 

vrtov, kot so trava, vejevje, listje, rože in drugi zeleni obrezki in 
manjših količin gradbenih odpadkov in odpadkov iz te skupine, 
ki vsebujejo azbest, ki nastajajo v gospodinjstvih pri vzdrževa-
nju stanovanjskih prostorov in jih v zbirnem centru prepuščajo 
povzročitelji iz gospodinjstev. Prevzem odpadkov, ki vsebujejo 
nevarne snovi, se prevzema le v primeru, ko so v zbirnem 
centru zagotovljeni pogoji za prevzem in začasno skladiščenje 
nevarnih snovi.

9. člen
V zbiralnicah ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih frakcij 

zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzročitelji 
komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih zabojni-
kih, nameščenih na prostoru zbiralnice:

– plastično, kovinsko in drugo sestavljeno drobno em-
balažo,

– papirja in lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo 
iz lepenke in

– odpadne embalaže iz stekla,
– bioloških odpadkov.
Ločene frakcije iz prejšnjega odstavka, ki nastajajo v 

stavbi, v kateri se izvaja gostinska dejavnost ali turistična de-
javnost s kapaciteto več kot 20 nočitev, se prepuščajo izvajalcu 
zbiranja ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo lastniki ali 
upravljavci teh stavb sami. Več izvajalcev turističnih in gostin-
skih dejavnosti v isti stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredijo 
skupno zbiranje ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo 
sami v prostorih enega od njih.

10. člen
(Zbiranje ločenih frakcij)

Zbiralnice se uredi v skladu z uredbo, ki ureja to področje.

11. člen
V okviru zbiranja ločenih frakcij se v zbirnih centrih pov-

zročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja tudi redno odda-
janje nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov 
manjših količin in odpadkov iz te skupine, ki vsebujejo azbest. 
Prevzemanje teh odpadkov mora biti nadzorovano z osebjem, 
ki je usposobljeno za tak prevzem.

12. člen
Občasno prevzemanje nevarnih frakcij do izgradnje zbir-

nega centra zagotavlja izvajalec javne službe v premičnih 
zbiralnicah nevarnih frakcij.

Oddajanje nevarnih komunalnih odpadkov v premičnih 
zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem komunalnih od-
padkov zagotavlja enakomerno razporejeno po celotnem ob-
močju občine. Podrobna razporeditev se določi s programom 
(urnikom) zbiranja nevarnih frakcij.

13. člen
(Obveznost vključevanja v zbiranje in odvoz)

Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za 
lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in 
v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali po-
čitniških hiš in drugih podobnih gospodarskih objektih, ali če se 
v njih izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.
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Komunalne odpadke izvajalec javne službe prevzema 
tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno 
vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.

Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka po-
samična etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost in 
se lastnik ali uporabnik etažne enote z izvajalcem javne službe 
in upraviteljem objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz 
etažne enote prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in 
neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih 
uporabnikih stavbe.

14. člen
(prevzem odpadkov)

Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na pre-
vzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji komunalnih 
odpadkov v posodah naslednjih velikosti: 120, 240, 360, 660, 
770, 1100 litrov in kesoni 5 m3 in 7 m3.

Povzročitelji komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih 
razvrščajo komunalne odpadke v skladu s programom (urni-
kom), ki ga uvede izvajalec javne službe. Za ostale netipizirane 
posode, si mora povzročitelj pridobiti pisno soglasje izvajalca. 
Tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke so praviloma 
namenjene za zbiranje in prevzemanje mešanih komunalnih 
odpadkov, ki se občasno pojavijo v večjih količinah pri povzroči-
teljih. Če izvajalec javne službe za posamezno območje poseli-
tve odloči, da morajo uporabniki storitev javne službe zagotoviti 
možnost prepuščanja mešanih komunalnih odpadkov v vrečah, 
je takšen način obvezen za vse uporabnike na tem območju.

Tipizirane vreče se lahko uporabijo tudi za ostale vrste 
ločeno zbranih odpadkov, vendar le na način in ob pogojih, ki 
jih določi izvajalec javne službe s posebnim programom.

15. člen
(Minimalni standard oskrbe)

Skupna prostornina vseh posod, v katerih povzročitelji ko-
munalnih odpadkov iz posamezne stavbe prepuščajo komunal-
ne odpadke, mora biti večja od prostornine najmanjše količine 
komunalnih odpadkov, ki nastanejo v tej stavbi v enem tednu.

Pri določitvi najmanjše količine komunalnih odpadkov se 
upoštevajo:

– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki 
nastane na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem 
v stavbi,

– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki 
nastane v enem tednu na zaposlenega, ki izvaja v stavbi ali 
njenem delu dejavnost in

– število prebivalcev in zaposlenih v stavbi, ki prepuščajo 
komunalne odpadke v isti posodi ali posodah.

Najmanjšo količino komunalnih odpadkov se določi na 
podlagi naslednjega izračuna:

Vnk = K1.P + K2.Z

kjer je:
P = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivali-

ščem v stavbi ali skupini stavb,
Z = število zaposlenih v stavbi,
K1 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, 

ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 40 litrov,
K2 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, 

ki nastane v enem tednu na zaposlenega in je enaka 15 litrov,
Vnk = prostornina najmanjše količine komunalnih odpad-

kov, ki nastane v stavbi v enem tednu, izražena v litrih.
Za počitniško hišo ali drugi podobni gospodarski objekt in 

za stanovanje, ki je v uporabi občasno, je ocenjena najmanjša 
količina komunalnih odpadkov, ki je enaka povprečni količini 
odpadkov na prebivalca v občini.

16. člen
Prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki 

nastane v stavbi v enem tednu (Vnk), izraženo v litrih, se upo-

rabi tudi za določitev prostornine ter števila posod za prepušča-
nje komunalnih odpadkov iz več stavb, za katere je določeno 
skupno prevzemno mesto. Skupna prostornina vseh zbirnih 
posod, tako za preostanek mešanih komunalnih odpadkov, kot 
vseh ločenih frakcij, se določi kot vsota prostornine najmanjših 
količin komunalnih odpadkov, ki nastane v posamezni stavbi. 
Prepuščanje kuhinjskih odpadkov in ostalih biorazgradljivih od-
padkov v prevzem izvajalcu na prevzemnih mestih ni obvezno, 
če jih povzročitelji kompostirajo sami v hišnem kompostniku ali 
prepuščajo v male kompostarne.

17. člen
Izvajalec javne službe lahko na podlagi lastnih ugotovi-

tev o dejanski količini nastajanja komunalnih odpadkov določi 
manjšo ali večjo prostornino posod ali število posod, kot se 
jih izračuna na podlagi določb iz 15. in 16. člena tega odloka. 
Povzročitelji komunalnih odpadkov iz gospodinjstev lahko z 
izvajalcem javne službe sklenejo dogovor tudi za dodatne 
nadstandardne načine zbiranja komunalnih odpadkov. Nad-
standardna storitev je prepuščanje preostanka komunalnih 
odpadkov v lastni individualni posodi ter ostale oblike zbiranja 
ter odvoza odpadkov, ki niso določene s programom (urnikom) 
zbiranja odpadkov. Obračun teh dodatnih storitev se opravi 
po ceniku, ki velja za ostale povzročitelje komunalnih odpad-
kov. Uporaba teh storitev ne izključuje obveznosti plačevanja 
osnovnih storitev.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

18. člen
(načini prevzemanja odpadkov)

Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v 
zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto pre-
delave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem se opravlja 
s posebnimi smetarskimi vozili.

19. člen
(Ločeno zbiranje frakcij)

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so zabojniki, ki 
so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij 
v zbiralnicah, ustrezno označeni, tako da je razvidna vrsta 
ločene frakcije.

Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz 
prejšnjega odstavka tega člena določi izvajalec javne službe.

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je na vidnem 
mestu v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je razvidna 
vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in pogoji 
za prepuščanje, če obstajajo.

20. člen
(Obveznosti izvajalca javne službe)

Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov v zbiralnicah in v zbirnih 

centrih in prevzemnih mestih,
– redno praznjenje zabojnikov, ki so jih za prepuščanje 

ločenih frakcij zagotovili lastniki ali upravitelji stavb, v katerih se 
izvaja gostinska dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto 
več kot 20 nočitev,

– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih 

centrov ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za 
prepuščanje ločenih frakcij tako glede njihovega izgleda kot 
namena,

– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje novih zbiralnic in drugih zabojnikov za 

ločene frakcije.
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21. člen
(Program zbiranja)

Prevzem ločenih frakcij se izvaja po programu (urniku) 
zbiranja ločenih frakcij, ki ga pripravi izvajalec zbiranja ločenih 
frakcij v skladu z uredbo, ki ureja to področje.

Postopnost opremljanja zbiralnic in drugih zabojnikov za 
ločene frakcije na posameznem območju poselitve in druge 
pogoje glede uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na 
posameznem območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja 
javne službe se uredi v prej navedenem programu.

Število zbiralnic in drugih zabojnikov za ločene frakcije 
na posameznem območju poselitve občine in njihove lokacije, 
načrt opremljanja obstoječih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja 
novih se določi v programu opremljanja stavbnih zemljišč z 
zbiralnicami ločenih frakcij in zbirnimi centri za prepuščanje 
ločenih frakcij.

22. člen
(Zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij)

Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja na poziv povzroči-
teljev odpadkov. Zbiranje nevarnih frakcij se izvaja po programu 
zbiranja nevarnih frakcij, ki ga pripravi izvajalec javne službe v 
skladu z uredbo, ki ureja to področje.

23. člen
(Zbiranje komunalnih odpadkov)

Izvajalec javne službe prazni posode tako, da ne onesnaži 
prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune okolice ter 
ne poškoduje posod.

Če pri prevzemu komunalnih odpadkov pride do one-
snaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora javno 
podjetje zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesna-
ženih površin.

24. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja pranje posod, ki so 

namenjene prepuščanju preostanka komunalnih odpadkov, en-
krat letno, pranje posod namenjene za prepuščanje bioloških 
odpadkov, pa najmanj dvakrat letno.

25. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja za povzročitelje iz go-

spodinjstev:
– zamenjavo dotrajanih posod z novimi,
– po pooblastilu občine nabavo novih posod za nove upo-

rabnike storitev prevzemanja komunalnih odpadkov,
– zamenjavo posod s posodami drugih velikosti zaradi 

nastajanja drugačnih količin, kot so bile prvotno izračunane,
– dobavo tipiziranih vreč za zbiranje komunalnih odpad-

kov in drugih ločenih frakcij.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material, označenost za-

bojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov določi izvajalec 
javne službe.

Ostali povzročitelji so dolžni na svoje stroške nabaviti in 
vzdrževati posode za odpadke.

26. člen
(Prevzemno mesto)

Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za 
komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. 
Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke T z najmanjšim 
zunanjim radijem 12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6,5 m. 
Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na 
njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračali-
šče iz prejšnjega stavka. Najmanjša svetla višina dostopne 
poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti 
4 m, najmanjša svetla širina dostopne poti pa 3 m. Notranji 
najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za ko-
munalne odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri 

dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in 
je zagotovljena preglednost križišča.

27. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na po-

vršini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpol-
njeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran 
dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov ter je podano 
njegovo pismeno soglasje brez kakršnega koli nadomestila ali 
odškodnine. Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora 
biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov.

28. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega 

mesta za komunalne odpadke, najmanjšo količino komunalnih 
odpadkov iz 15. člena tega odloka ter velikost in število posod 
za prepuščanje komunalnih odpadkov se določi za vsako po-
samezno stavbo ali skupino stavb, v kateri nastajajo komunalni 
odpadki. Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec 
javne službe v registru prevzemnih mest.

29. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih 

mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi,
– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah količin 

komunalnih odpadkov v stavbi ali
– pismenega sporočila uporabnika storitev javne službe o 

spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora enkrat letno uskladiti podatke 

o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz 
centralnega registra prebivalstva. Podatke pridobi izvajalec 
javne službe iz uradnih evidenc centralnega registra prebival-
cev. Podatke o zaposlenih v stavbi morajo zagotoviti pravne in 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

30. člen
Lokacijo in ureditev prevzemnega mesta določa izvajalec 

javne službe.

31. člen
Pri načrtovanju prevzemnega mesta in zbirnega mesta 

pri novih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri 
prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upo-
števati pogoje tega odloka. Na zahtevo upravnega organa 
poda mnenje glede načrtovanega prepuščanja in prevzemanja 
komunalnih odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji 
pristojni organ, s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od 
izvajalca javne službe. Pri izdelavi lokacijske oziroma gradbene 
dokumentacije je potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne 
službe glede ravnanja z odpadki.

32. člen
(Frekvenca odvoza)

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov izvaja izvajalec 
javne službe po naslednjem razporedu:

– kosovni odpadki enkrat letno, na osnovi poslane dopi-
snice povzročiteljev odpadkov, in sicer v obdobju, ki ga določi 
izvajalec javne službe,

– nevarni odpadki iz gospodinjstev enkrat letno,
– preostanek mešanih odpadkov, papir in mešano emba-

lažo enkrat tedensko, iz območij, kjer je velika gostota poselitve 
in ni možnosti postavitve večjega števila posod.

Iz ostalih območij se odvoz prilagodi situaciji, vendar po-
gostost odvoza ne sme biti večja kot 4 tedne. V situacijah dalj-
ših frekvenc odvozov, mora izvajalec javne službe pri postavitvi 
zbirnih posod, upoštevati ocene o najmanjši količini komunalnih 
odpadkov, ki nastane v enem tednu.

– biorazgradljive odpadke enkrat tedensko oziroma v 
hladnejših mesecih na vsakih štirinajst dni,

– steklo se iz vseh območij zbira najmanj enkrat mesečno.
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V primeru izpada prevzema zaradi višje sile, kot so nepri-
merne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do 
prevzemnih mest, mora izpadli prevzem komunalnih odpadkov 
opraviti takoj, ko je to možno. V primerih, ko je izpad prevzema 
več kot en redni prevzem ali v primerih spremenjenega režima 
zbiranja odpadkov, mora izvajalec javne službe o vzrokih iz-
pada in ukrepih obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov.

33. člen
(Spremljanje in evidentiranje rednega izvajanja dejavnosti)

Izvajalec javne službe mora:
– ugotavljati in evidentirati sestavo ter količino prevzetih 

komunalnih odpadkov,
– ugotavljati nepravilno uporabo posod za prevzemanje 

komunalnih odpadkov.
V primeru kršitve mora izvajalec javne službe kršilca pri-

javiti pristojnim inšpekcijskim službam.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

34. člen
(Obveznosti uporabnikov)

Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje ko-
munalnih odpadkov, ki so opredeljeni v 4. členu tega odloka, 
obvezna.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi 
odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij v zbiralni-
cah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije v zbirnih centrih ali pri ob-

časnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,
– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali v 

neposredni oddaji,
– prepuščati ločene frakcije, ki nastajajo v stavbah, v 

katerih se izvaja gostinska ali turistična dejavnost s kapaciteto 
več kot 20 nočitev, ali druge poslovne dejavnosti, v posebnih 
zabojnikih, ki jih zagotovijo sami,

– prepuščati posode s komunalnimi odpadki javnemu 
podjetju na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni s pro-
gramom zbiranja komunalnih odpadkov.

35. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso 

komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali posode, 
ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

Prepovedano je pisati na zabojnike za ločene frakcije ali 
posode, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpad-
kov, ter nanje lepiti plakate.

36. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– hraniti nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem 

centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in 
neškodljivo za okolje,

– hraniti ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu 
javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij ali zbirnega 
centra, varno in neškodljivo za okolje,

– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je 
namenjen oddaji kosovnih odpadkov, odpadek ročno razstaviti 
na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pre-
težno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno 
nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komu-

nalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij 
med seboj,

– mešati ločenih frakcij med komunalne odpadke tako, da 
ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komunalnih 
odpadkov v sortirnici,

– prepuščati izvajalcu javne službe nevarne komunalne 
odpadke in druge ločene frakcije, za katere je s predpisi ureje-
no prevzemanje in zbiranje na poseben način,

– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarni-
mi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije,

– prepuščati odpadkov z vrtov v zabojnikih za ločene 
frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za prepuščanje teh 
odpadkov in

– prepuščati odpadke, ki niso komunalni odpadki, v za-
bojnikih za ločene frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za 
prepuščanje teh odpadkov.

37. člen
V/ob/na posode, ki so namenjene prepuščanju komunal-

nih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih 

dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadno električno in elektronsko opremo,
– odpadke z vrtov in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede 

na vrsto odpadka.

38. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da 

so pokrovi posod zaprti. Povzročitelji komunalnih odpadkov ne 
smejo odlagati komunalnih odpadkov v/ob/na posodah, ki niso 
namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni 
odpadki, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do 
prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo 
redno odstranjevanje snega ob posodah ter na njihovih po-
krovih.

39. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je 

trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, prede-
lava hrane in podobno, morajo biološko razgradljive odpadke 
prepuščati v posode za biološke odpadke.

Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov prej na-
vedeni povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno 
pogodbo (dogovor) z izvajalcem javne službe, morajo zagotoviti 
oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.

40. člen
Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora 

prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe in druge 
podatke zato, da izvajalec javne službe določi pogoje za izva-
janje in obračun storitev javne službe.

Lastnik ali upravljavec iz prejšnjega odstavka mora prija-
viti začetek uporabe objekta najkasneje 30 dni pred začetkom 
uporabe objekta.

41. člen
Kosovne odpadke mora povzročitelj komunalnih odpad-

kov pripraviti za oddajo in poslati dopisnico. Izvajalec javne 
službe, je kosovne odpadke dolžan prevzeti najkasneje v roku 
treh tednov od prejete dopisnice. V primeru višje sile in nastalih 
objektivnih razlogov, mora izvajalec javne službe obvestiti pov-
zročitelje odpadkov in se dogovoriti za nov termin prevzema.

Odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovoljeno 
oddajati kot kosovne odpadke. Če odpadkov, ki niso kosovni 
komunalni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame, mora 
lastnik ali upravitelj stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov.

42. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopiče-

nje komunalnih odpadkov in njihovo sežiganje ali odlaganje 
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v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni odstranjevanju 
komunalnih odpadkov, je prepovedano.

Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne odpad-
ke kopiči, jih sežiga, jih odloži izven zbirne posode na pre-
vzemnem mestu ali odlagališča, ki je namenjeno odlaganju 
komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti 
predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o 
ravnanju z odpadki.

Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega od-
stavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih od-
padkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na 
podlagi odločbe inšpekcijske službe.

Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka 
tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev 
komunalnih odpadkov izvajalec javne službe na stroške izvajalca 
javne službe in na podlagi odločbe inšpekcijske službe.

43. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev 

morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne 
službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z zabojniki 
za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za prepuščanje 
komunalnih odpadkov.

44. člen
V primerih, ko je prireditveni prostor namenjen drugim 

funkcionalnostim in bi zbrani odpadki predstavljali oviro ali 
motnjo v tem prostoru, morajo organizatorji prireditve na svoje 
stroške zagotoviti odstranitev teh odpadkov najkasneje 6 ur po 
končani prireditvi, izvajalec javne službe pa je dolžan prevzeti 
zbrane odpadke. V primerih, ko organizator lahko zagotovi 
primerno hranjenje teh odpadkov, jih izvajalec javne službe 
prevzame ob prvem rednem prevzemu, ki je določeno za to 
zbirno območje.

VI. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN  
OBRAČUNAVANJA STORITEV

45. člen
Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 

pridobiva sredstva iz:
1. storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
2. storitve obdelave, odlaganja ostankov obdelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov,
3. sredstev občinskega proračuna,
4. sredstev državnega proračuna in državnih skladov,
5. subvencij,
6. okoljskih dajatev,
7. sredstev finančnega jamstva za zaprtje odlagališča,
8. prodaje ločenih frakcij kot sekundarnih surovin,
9. drugih virov.

46. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni plačati stroške zbira-

nja, odvoza, predelave in obdelave ter odlaganja ostankov 
odpadkov (smetarino) po ceni, določeni za kg odpadkov in 
se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnikov in 
pogostost odvoza.

Zavezanci za plačilo smetarine so fizične in pravne osebe, 
ki so povzročitelji odpadkov na območju občine, in se delijo v 
dve skupini:

– gospodinjstva in ostali povzročitelji, ki ne opravljajo 
pridobitne dejavnosti,

– vsi ostali povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

47. člen
Cena storitve javne službe ravnanja s komunalnimi od-

padki vključuje:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov, loče-

nih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpad-
kov, odpadne embalaže ter prevoz preostankov odpadkov po 
obdelavi v zbirno reciklažnih centrih,

– zbiranje in prevoz bioloških razgradljivih kuhinjskih od-
padkov in zelenega vrtnega odpada,

– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-

nalnih odpadkov.
Za vsako od navedenih storitev so na računu prikazane 

posebne postavke.
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komu-

nalnimi odpadki iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz cene 
javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne jav-
ne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se pri kalkulaciji 
cene in na računu prikazujejo ločeno.

(1) Cena javne infrastrukture potrebne za izvajanje posa-
mezne storitve gospodarske javne službe ravnanja s komunal-
nimi odpadki vključuje:

– stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture 
(stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amor-
tiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti te javne 
infrastrukture in ob upoštevanju življenjske dobe po predpisih, 
ki urejajo oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb),

– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost 

in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrže-
vanjem infrastrukture javne službe,

– finančna jamstva v skladu s predpisom, ki ureja odla-
ganje odpadkov na odlagališčih in predvideni stroški zapiranja 
odlagališča ter stroški za izvedbo ukrepov varstva okolja po 
zaprtju za obdobje najmanj 30 let),

– odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stro-
ški, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove 
infrastrukture javne službe, pri čemer se upošteva višina stro-
škov na podlagi podpisanih pogodb.

(2) Cena opravljanja posamezne javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki vključuje naslednje skupine stroškov, ki 
jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in 
vključujejo naslednje skupine:

– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo 

stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev, storitev in dela,

– splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške 
materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 
storitev in dela,

– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materia-
la, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev 
in dela,

– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne 
službe,

– neposredne stroške prodaje,
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodo-

logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja.

48. člen
(1) Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpad-

ki povzročiteljem odpadkov iz gospodinjstva zaračuna storitev 
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov na osnovi povprečne 
količine odpadkov na prebivalca, izraženi v kg, pomnoženo s 
številom članov gospodinjstva in s ceno za kg odpadkov.

Povprečna količina odpadkov na prebivalca na mesec 
(PTkg) se izračuna enkrat letno na osnovi podatkov za preteklo 
leto na naslednji način:

PTkg =
Tkg

12 Nc

Tkg – skupna letna količina odpadkov iz gospodinjstev z 
območja občine, izražene v kg,

Nc – število prebivalcev občine.
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Za izračun cene na m3 se upošteva poprečna specifična 
teža odpadkov (St) v občini glede na prostornino zabojnikov 
v občini:

St =
Tkg

Pp*12*število odvozov na mesec

Tkg – skupna letna količina odpadkov iz gospodinjstev z 
območja občine, izražene v kg,

Pp – prostornina zabojnikov iz gospodinjstev z območja 
občine, izražena v m3 na leto.

Cena za m3 se določi z uporabo naslednje formule:

Cena za m3 = cena za kg * St (specifična teža odpadkov).

Za stavbe, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev in za 
katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za zaračunavanje 
stroškov, ki nastajajo ne glede na količino prepuščenih odpad-
kov, upošteva količine, določene v zadnjem odstavku 15. člena 
tega odloka.

Ostali povzročitelji v okviru gospodarske javne službe (ti-
sti, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti in tisti, ki opravljajo pri-
dobitno dejavnost), plačujejo smetarino po preračunani ceni za 
m3 v odvisnosti od volumna zbirne posode in števila odvozov.

(2) Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo sto-
ritve ravnanja z biološkimi odpadki enako, kot je za zbiranje 
odpadkov določeno v prvi točki tega člena, le da se upoštevajo 
količine bioloških odpadkov in število prebivalcev, ki prepuščajo 
biološke odpadke izvajalcu javne službe.

Zaradi ločenega prepuščanja bioloških odpadkov znaša 
skupna obremenitev za komunalne odpadke za gospodinjstva 
največ za 10  % več kot samo za odpadke iz 1. točke tega člena.

(3) Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo stori-
tve obdelave odpadkov enako, kot je za zbiranje odpadkov dolo-
čeno v prvi in drugi točki tega člena, le da se upoštevajo količine 
obdelanih odpadkov in cene za kg (m3) obdelanih odpadkov.

(4) Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo sto-
ritve odlaganja odpadkov enako, kot je za zbiranje odpadkov 
določeno v prvi točki tega člena, le da se upoštevajo količine 
odloženih odpadkov in cene za kg (m3) odloženih odpadkov.

(5) Z ostalimi povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejav-
nost, izvajalec lahko sklene pogodbo (dogovor) o izvajanju 
storitev. V primeru, da ostali povzročitelji ne sklenejo pogodbe 
(dogovor) za ravnanje z odpadki, izvajalec javne službe ob-
računa količine po pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne 
službe in znaša najmanj 1 m3 na mesec ter o tem obvesti 
pristojne inšpekcijske službe.

(6) Ostali povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejavnost 
plačujejo smetarino po ceniku za m3 odpadkov v razsutem 
stanju glede na velikost zbirnih posod oziroma pri kesonskem 
odvozu po dejanskih količinah in po ceniku za kosovni odvoz.

49. člen
Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje v 

18 dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne določa 
drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok plačila.

50. člen
Cene storitev gospodarske javne službe ravnanja s ko-

munalnimi odpadki za območje občine predlaga izvajalec javne 
službe skladno z določili 1. točke 5. člena Uredbe o metodologi-
ji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinske-
mu organu v potrditev.

Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zako-
nom o DDV.

Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko 
med potrjeno in obračunsko ceno storitev.

Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno 
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem 
obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu 
predračunske cene za prihodnje obdobje.

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prej-
šnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, 
mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora 
začeti postopek potrjevanja cene.

51. člen
(Subvencioniranje storitev)

Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski 
organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna upo-
rabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz pro-
računa občine.

Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka 
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

52. člen
(Sporočanje sprememb in drugih podatkov  

za obračun storitev)
Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah, ki 

vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je število 
prebivalcev v gospodinjstvu, stavbi, spremembo dejavnosti ozi-
roma namembnosti stavbe, pismeno sporočiti izvajalcu javne 
službe najpozneje v 8 dneh po nastali spremembi. Uporabnik, 
ki stalno in neprekinjeno biva na drugem naslovu več kot tri 
mesece v letu, lahko z verodostojno listino izkaže svoj pravni 
interes. Izdane listine veljajo za obdobje enega leta.

V primeru najemniškega razmerja sta vse spremembe 
glede tega razmerja dolžna sporočiti najemnik in najemoda-
jalec. V primeru, da spremembe obojestransko niso pismeno 
potrjene, je zavezanec za plačilo smetarine najemodajalec.

Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošteva 
pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v na-
slednjem mesecu od dneva prejema pismenega sporočila o 
spremembi. Obračun komunalnih storitev se praviloma opravi 
mesečno za nazaj. Za povzročitelje, ki uporabljajo objekte 
občasno, se obračun storitev lahko opravi za več mesecev 
skupaj, najmanj pa dvakrat letno.

Če je v stavbi več uporabnikov, se račun lahko izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru 

upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj 
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;

– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi 
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upra-
vljavcem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti za 
vse uporabnike enoten in načinom plačila nastalih stroškov 
takšne delitve;

– v primerih solastništva stavbe je plačnik računa komu-
nalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine vpisane 
v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za 
solastništvo. Solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni 
dogovor s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni 
dogovor predložijo izvajalcu javne službe.

V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posre-
duje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi 
navede napačne podatke, izvajalec javne službe obračuna 
storitev javne službe na podlagi uradnih podatkov o številu 
prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi in/ali ocenjene 
količine odpadkov.

53. člen
Za obračun storitev javne službe uporabnikom storitev 

javne službe zagotavlja občina podatke o prebivalcih iz cen-
tralnega registra prebivalstva v obsegu, kot ga določa zakon.

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA  
IN KAZENSKE DOLOČBE

54. člen
(Inšpekcijski organ)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja med-
občinski inšpektorat.
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55. člen
(Globe)

Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne 
službe, če:

– ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnih 
centrih v obsegu iz 8. člena,

– ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiral-
nicah ločenih frakcij in v stavbah, v katerih se izvaja gostinska 
dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto več kot 20 noči-
tev v obsegu iz 9. člena,

– ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim načrtom 
in po urniku iz letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz 
12. člena,

– ne pripravi letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz 
12. člena,

– ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s poseb-
nimi smetarskimi vozili, kot to določa 18. člen,

– ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij in 
zbirnih centrih, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar 
in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi, kot to določa 
20. člen,

– ne zagotavlja snažnosti prostorov zbiralnic ločenih frak-
cij in zbirnih centrov, kot to določa 20. člen,

– ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru pre-
vzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o 
ravnanju z odpadno embalažo, kot to določa 20. člen,

– ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij 
skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa 
zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz 22. člena,

– ne pripravi letnega programa zbiranja odpadkov iz 
22. člena,

– ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri 
prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil, kot to določa 
23. člen,

– ne vzdržuje na svoje stroške posod, jih po potrebi sproti 
ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih posod ne nadomesti 
z novimi, kot to določata 24. in 25. člen,

– ne izdela registra prevzemnih mest iz 28. člena,
– ne zagotovi zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, 

kot to določa 32. člen,
– povzročitelje komunalnih odpadkov ne obvesti o izpadu 

prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot to določa 
32. člen,

– ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevze-
tih komunalnih odpadkov, kot to določa 33. člen,

– ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik 
storitev javne službe, kot to določa 52. člen.

Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna ose-
ba izvajalca javne službe, če stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

56. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni 

podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če:

– ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot 
to določa 13. člen,

– ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to 
določa 34. člen,

– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 
35., 36., 37. in 38. člena,

– ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja do-
stopa do zbirnega mesta v zimskem času ali ravna v nasprotju 
z drugimi določbami 38. člena,

– prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo 
zaradi dejavnosti iz 39. člena v posodah za prepuščanje ko-
munalnih odpadkov,

– opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunal-
ne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki 

niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, kot 
to določa 42. člen,

– pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih pri-
reditev ravna v nasprotju z določbami 43. in 44. člena,

– ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki 
vplivajo na obračun storitev javne službe, kot to določa 52. člen.

Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

57. člen
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
– ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot 

to določa 13. člen,
– ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to 

določa 34. člen,
– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 

35., 36., 37. in 38. člena,
– ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja do-

stopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju 
z drugimi določbami 38. člena,

– prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevze-
mnih mestih za kosovne odpadke, kot to določa 41. člen,

– opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunal-
ne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki 
niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, kot 
to določa 42. člen,

– ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki 
vplivajo na obračun storitev javne službe, kot to določa 52. člen.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

58. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se lahko 

kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe med 
posameznimi prostori v stavbi ali v več stavbah s skupnim zbir-
nim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov uporabljajo 
podatki o tlorisnih površinah poslovnih prostorov.

59. člen
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na zbiranje ločenih 

frakcij, ločenih frakcij nevarnih odpadkov, bio odpadkov in lo-
čene frakcije, zbrane v zbirnih centrih, se pričnejo uporabljati v 
rokih, ki so za izvedbo posameznih aktivnosti določeni in opre-
deljeni v državnih predpisih, ki urejajo posamezno področje.

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso po-
sebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni predpisi.

Če državni predpis, izdan po uveljavitvi tega odloka, vse-
buje določila, ki so v nasprotju z določili tega odloka, veljajo 
določila državnega predpisa.

60. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalni-
mi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice 
(Uradni list RS, št. 25/10).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-32/2013(0103)-23
Dolenjske Toplice, dne 20. februarja 2014

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.
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516. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – UPB-1, ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – 
ZPNačrt, 70/08 in 108/09, ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. 
US: U-I-88/10-11, 92/13), Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 111/05 – odl. US, 120/06 
– odl. US, 126/07, 57/09 – odl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12), Zakona 
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
in 127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakona o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 12/13, ZJN-2-UPB5), Zakona o javnem 
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju 
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), (Uradni list RS, 
št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/11, 72/11, 90/12), Zakona o pre-
krških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – odl. US, 58/07 
– odl. US, 16/08 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 108/09, 109/09 
– odl. US Odl. US: U-I-56/08-15, 10/11 Odl. US: Up-319/10-14, 
U-I-63/10-7, 26/11 Odl. US: Up-456/10-22, U-I-89/10-16, 43/11 
Odl. US: U-I-166/10-8), Uredbe o odvajanju in čiščenju ko-
munalne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 63/09, 87/12, 97/12) in Statuta Občine Dolenjske Topli-
ce (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine 
Dolenjske Toplice na 23. seji dne 20. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne  

in padavinske odpadne vode na območju  
Občine Dolenjske Toplice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina)

(1) S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in či-
ščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem 
besedilu: javna služba) na območju Občine Dolenjske Toplice, 
ki obsega:

I. splošne določbe,
II. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 

službe;
III. pogoje izvajanja javne službe;
IV. izvajanje javne službe na območjih, kjer je javna ka-

nalizacija;
V. izvajanja javne službe na območjih, kjer ni javne ka-

nalizacije;
VI. pravice in obveznosti uporabnikov;
VII. viri financiranja in način obračunavanja storitev;
VIII. nadzor nad izvajanjem in kazenske določbe;
IX. prehodne in končne določbe.
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi 

objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v 
Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.

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 vod v vode in javno kanalizacijo.

(2) Padavinska odpadna voda je padavinska odpadna 
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod 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 vod v vode in javno kanalizacijo.

(4) Komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna na-
prava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(5) Mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna 
čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(6) Greznica je gradbeni objekt za anaeorobno obdelavo 
komunalne odpadne vode, v katerem se komunalna odpadna 
voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov 
za anaeorobno 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 iz predpi-
sa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod 
v vode in javno kanalizacijo, in je zgrajena kot nepropusten 
zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža 
komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na 
komunalno čistilno napravo.

(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 iz komunalnih čistilnih naprav je 
obdelava blata pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred od-
stranjevanjem, z odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje, 
kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija blata. Za obdelavo bla-
ta se štejejo tudi vsi drugi postopki predelave ali odstranjevanja 
blata, če se izvajajo na območju komunalne čistilne naprave v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

(11) Območje izvajanja javne službe je območje celotne 
ali dela občine.

(12) Javna površina je površina objekta ali dela objekta 
občinske gospodarske javne infrastrukture, ki ima status graje-
nega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov.

(13) Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in napra-
ve kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

(14) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in 
poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno 
prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali 
več stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo ali do zunanje 
stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti.

(15) Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije 
(v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi 
povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za 
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih), 
ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske 
vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na 
posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje indu-
strijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju 
takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni 
čistilni napravi.

(16) Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanali-
zacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem 
kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. 
peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpa-
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dne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne 
odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Se-
kundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi 
ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.

(17) 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.

(18) Vodovarstveno območje je območje v skladu s pred-
pisom, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.

(19) Občutljivo območje zaradi evtrofikacije je območje v 
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpa-
dne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(20) Občutljivo območje zaradi kopalnih voda je območje 
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju od-
padne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(21) Kataster gospodarske javne infrastrukture je eviden-
ca o objektih gospodarske javne infrastrukture.

(22) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je 
evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne in-
frastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

(23) Mala komunalna čistilna naprava je naprava za čišče-
nje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo 
od 2.000 populacijskih ekvivalentov, v kateri se komunalna 
odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko 
razgradnjo na naslednji način:

– s prezračevanjem v naravnih ali prezračevanih lagunah 
v skladu s standardom SIST EN 12255-5;

– v bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom v 
skladu s standardom SIST EN 12255-6;

– v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso v skladu s 
standardom SIST EN 12255-7;

– z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin v rastlin-
ski čistilni napravi z vertikalnim tokom.

Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo či-
ščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu: 
mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja do 
50 PE) se šteje tudi naprava za čiščenje komunalne odpadne 
vode, ki je izdelana v skladu s standardi od SIST EN 12566-1 
do SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi 
odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo 
preko filtrirne naprave za predčiščeno komunalno odpadno vodo 
ali posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltracijo v tla.

(24) Biološka razgradnja je molekularna razgradnja sesta-
vin odpadne vode ali blata zaradi delovanja živih organizmov.

(25) Usedalnik je gradbeni proizvod, namenjen izločanju 
usedljivih snovi zaradi predčiščenja komunalne odpadne vode 
v mali komunalni čistilni napravi.

(26) Dodatna obdelava odpadne vode je dodatna obdela-
va odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(27) Vplivno območje kopalnih voda je območje vseh po-
vršinskih voda gor vodno od kopalne vode, vključno s 300 m ši-
rokim obrežnim pasom ob teh vodah, od koder je čas dotoka do 
meje območja kopalne vode enak ali manjši od 48 ur, na morju 
pa tudi območje 700 m širokega pasu morja ob kopalni vodi.

(28) Območje poselitve je območje iz predpisa, ki ureja 
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistil-
nih naprav.

(29) Ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je či-
ščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki 
ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih 
čistilnih naprav.

(30) Obstoječa stavba je stavba, za katero je izdano grad-
beno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, 
pred 14. decembrom 2002 ali ki je v uporabi pred tem dnem.

(31) Usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma 
male komunalne čistilne naprave, vgrajen neposredno za do-
točno 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 nadaljnjem besedilu: usedalnik blata).

(32) Začasni priključek je priključek, ki po vsebini ustreza 
elementom, ki so opredeljeni v Tehničnem pravilniku o javni 
kanalizaciji.

(33) Zakraselo območje je območje v nižinah, sredogorju 
ali visokogorju, kjer se pojavljajo kraški pojavi, kot so poži-
ralniki, kraške jame, škraplje, vrtače, kraški kanali in odprte 
razpoke, ki omogočajo hitro pretakanje vode skozi vodono-
snik, v katerem prevladuje kanalska poroznost, vzdolž katere 
je hitrost toka podzemne vode hitrejša kot v preostalem delu 
vodonosnika (kraški vodonosnik) ali v katerem prevladuje po-
roznost razpok z značilnostmi toka podzemne vode v kraškem 
vodonosniku (razpoklinski vodonosnik).

(34) Uporabnik stavbe je lastnik, najemnik ali druga ose-
ba, ki uporablja stavbo ali del stavbe, kjer nastaja komunalna 
odpadna voda.

(35) Prva skupina uporabnikov so gospodinjstva in ostali 
uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen
(Izvajalec javne službe)

(1) Občina Dolenjske Toplice je lastnik objektov in naprav 
za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode in zagotavlja izvajanje javne službe v obliki javnega pod-
jetja na celotnem območju Občine Dolenjske Toplice v obsegu 
in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

(2) Izvajalec obvezne javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode in upravljalec objektov 
in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode na celotnem območju Občine Dolenjske Toplice 
je javno podjetje Komunala Novo mesto, d. o. o. (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalec).

(3) Občina Dolenjske Toplice je soustanoviteljica JP Ko-
munala Novo mesto, d. o. o., na osnovi Odloka o ustanovitvi 
JP Komunala Novo mesto, d. o.o. (Uradni list RS, št. 118/05) 
in družbene pogodbe Javnega podjetja Komunala Novo mesto, 
d. o. o. z dne 27. 8. 2009, opr. št. SV-266/09, zato se določila 
slednjih aktov in tega Odloka smiselno uporabljajo, kolikor ni v 
nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi, tudi za investicije v 
komunalno gospodarsko infrastrukturo v lasti občine in druge 
dejavnosti ter pravna razmerja (blago, storitve, gradnje) z ob-
činami ustanoviteljicami.

Navedene dejavnosti lahko javno podjetje opravlja na 
podlagi Zakona o javnem naročanju kot notranje naročilo.

5. člen
(Program oskrbe)

Izvajalec mora opravljati javno službo na območju Občine 
Dolenjske Toplice v skladu s programom odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedi-
lu: Program oskrbe), ki ga izdela skladno z Uredbo o odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

6. člen
(Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju Občine Dolenjske Toplice se prostorsko zagotavlja:
– na čistilni napravi Dolenjske Toplice za komunalne in 

padavinske odpadne vode, ki se odvajajo preko centralnega 
kanalizacijskega omrežja, iz območij, ki so nanj priključena;

– na malih komunalnih čistilnih napravah zmogljivosti 
do 2.000 PE (v nadaljnjem besedilu: MKČN) za komunalne in 
padavinske odpadne vode, ki se odvajajo preko javnih kana-
lizacijskih omrežij iz območij, ki so priključene nanje in z njimi 
upravlja izvajalec javne službe;
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– v pretočnih in nepretočnih greznicah ali MKČN za od-
padne vode iz stavb oziroma drugih objektov (v nadaljnjem 
besedilu: objektov), ki niso priključeni na javno kanalizacijo in 
z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo 
lastniki. V primeru, da MKČN upravlja upravljavec, mora biti 
le-ta izbran in potrjen s strani vseh lastnikov MKČN.

7. člen
(Lokacija prevzema vsebin greznic in blata MKČN)
Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter 

komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se prostorsko 
zagotavlja na Centralni čistilni napravi Novo mesto.

8. člen
(Izvajanje javne službe)

(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne 
službe na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno 
kanalizacijo, zagotavljati:

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

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

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

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

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

(3) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe 
izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije in čistilnih 
naprav, kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture.

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

III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

9. člen
(Javna pooblastila)

(1) Upravljavec, kot nosilec urejanja prostora, izdaja 
smernice in mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim 
aktom, za kar mora pripravljavec prostorskega akta predložiti 
dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

(2) Upravljavec, kot pristojni soglasodajalec, izdaja soglas-
ja in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentacijam za izved-
bo, če nameravana gradnja leži na območju varovalnega pasu 
gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca, ali 
če nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture v pristojnosti upravljavca, za kar mora investitor 
predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov.

(3) Upravljavec, kot pristojni soglasodajalec, izdaja so-
glasja za priključitev, če se nameravana gradnja priključi na go-
spodarsko javno infrastrukturo v pristojnosti upravljavca, za kar 
mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o 
graditvi objektov. Namesto soglasja za priključitev se lahko pri-
dobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(4) Upravljavec, kot pristojni soglasodajalec, sodeluje v 
postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj.

(5) Za obstoječe objekte, ki se ob uveljavitvi tega odloka 
nahajajo na območju stavbnih zemljišč, določenim z Občinskim 
prostorskim načrtom, je izjemoma na kanalizacijsko omrežje 
možno začasno priključiti tudi objekte brez gradbenega ali 
uporabnega dovoljenja, če je to v interesu investitorja in lokalne 
skupnosti pod pogojem, da:

– investitor oziroma lastnik objekta občini k vlogi za izdajo 
odločbe o odmeri komunalnega prispevka predloži dokazilo 

o začetem postopku legalizacije objekta in pred priključitvijo 
objekta občini plača komunalni prispevek ali

– ob vlogi za izdajo odločbe za odmero komunalnega pri-
spevka podpiše izjavo, s katero prevzema obveznost pridobitve 
gradbenega dovoljenja v roku 1 leta po izdaji odločbe o odmeri 
komunalnega prispevka ter vse finančne in ostale posledice, 
ki bi iz tega naslova lahko bremenile lokalno skupnost v zvezi 
z omogočeno začasno priključitvijo njegovega objekta na ka-
nalizacijsko omrežje in pred priključitvijo objekta občini plača 
komunalni prispevek.

(6) Stroške za izdajo dokumentov definiranih v točki 1, 2, 
3 in 5, ter sodelovanje v postopkih, definiranih v točki 4, upra-
vljavec zaračuna občini.

10. člen
(Prevzem objektov)

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana 
kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacij-
skih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo 
le-te predati v last Občini Dolenjske Toplice in v upravljanje iz-
vajalcu obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode.

(2) Za prevzem objektov in omrežij javne kanalizacije iz 
prvega odstavka tega člena mora biti predložena naslednja 
dokumentacija:

– projektna dokumentacija, izdelana v skladu z veljavno 
zakonodajo, v obsegu PGD, PZI, PID;

– geodetski načrt novega stanja zemljišča, izdelan skla-
dno z veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca;

– dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelan v skladu z 
veljavno zakonodajo, z vsemi prilogami, navedenimi na tabe-
laričnem seznamu prilog;

– garancije;
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe.
(3) Izvajalec lahko ob soglasju Občine Dolenjske Toplice z 

namenom racionalizacije postopkov po lastni strokovni presoji 
za konkretne primere zmanjša obseg potrebne dokumentacije 
iz drugega odstavka tega člena.

(4) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega 
kanalizacijskega omrežja izvaja upravljavec v skladu z zakono-
dajo. Stroški izvajanja se krijejo iz proračunskih sredstev pri-
stojne lokalne skupnosti. V katastru javnega kanalizacijskega 
omrežja se vodijo podatki o vseh objektih, omrežju in napravah 
javnega kanalizacijskega omrežja. Kataster javnega kanaliza-
cijskega omrežja se vodi v skladu z zakonodajo na področju 
gospodarske javne infrastrukture.

11. člen
Obstoječa delujoča lokalna kanalizacijska omrežja s pri-

padajočimi objekti se predajo v last Občini Dolenjske Toplice in 
v upravljanje izvajalcu na podlagi pregleda, pisnega strokov-
nega mnenja izvajalca in ocene vrednosti predanega omrež-
ja. Mnenje izvajalca lahko nadomesti manjkajoče dokumente, 
predpisane v drugem odstavku 10. člena, do pridobitve uprav-
nega akta o legalizaciji. Postopek prevzema po pooblastilu 
Občine Dolenjske Toplice opravi izvajalec. Prevzem se opravi 
s pogodbo, s katero se vpletene stranke zavežejo, da bodo v 
pogodbenem roku legalizirale predano kanalizacijsko omrežje 
in zagotovile sredstva za sanacijo.

12. člen
(Sistem odvajanja)

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno po ločenem 
in mešanem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obno-
ve obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, 
razen v primerih, ko:

– padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustre-
znega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja;

– zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh 
vzporednih kanalov;

– je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni 
možno odvajati v vodotok ali ponikati.
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13. člen
(Opredelitev naprav in objektov)

Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo primarno 
in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane 
tehnološke naprave, kot so:

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

– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske 
odpadne vode,

– čistilne naprave,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne 

kanalizacije.

14. člen
(Opredelitev priključka)

(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključki od javne kanalizacije do objekta;
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, pe-

skolovi in lovilci olj;
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami 

v stanovanjski stavbi ali drugih objektih.
(2) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov 

ter črpalnih naprav za odvajanje komunalne odpadne in pada-
vinske vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni del 
objekta in je zato v zasebni lasti. Kanalizacijski priključek mora 
biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora 
vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prosto-
rov objekta, ki so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti 
s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravita-
cijsko 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.

(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski ja-
šek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in 
preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževa-
nje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek 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.

(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču 
v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev 
revizijskega jaška predložiti izvajalcu soglasje oziroma služno-
stno pogodbo lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti 
revizijski jašek.

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

(6) Naprave in objekte iz 14. člena odloka upravlja in 
vzdržuje uporabnik na svoje stroške.

15. člen
(Obveznosti, vezane na priključitev objektov)

(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali 
preureja javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev 
obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna.

(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja 
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, 
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je 
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 

0,02 PE in pri tem ni potrebno premagovati več kot 5 m nega-
tivne višine.

(3) 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 se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku 
šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.

(4) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizaci-
je odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico 
ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da 
lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti in 
izključi iz sistema odvajanja odpadne vode.

(5) Izvajalec javne službe lahko v skladu s predpisi v po-
godbi o priklopu določi uporabniku storitve javne kanalizacije 
obveznost, da opravlja periodične meritve količin in lastnosti 
odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi v Tehničnem pra-
vilniku o javni kanalizaciji. Navedene obveznosti uporabnik iz-
vaja 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.

(6) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko 
odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4.000 m3 
na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka 
izvesti merilno mesto – za potrebe analitike kvalitete odpadne 
vode v skladu z zahtevami izvajalca javne službe.

(7) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez poseb-
nega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.

16. člen
(Način priključitve)

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

(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kana-
lizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih, 
ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali 
racionalno, je dovoljena priključitev po navodilih izvajalca več 
objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s 
čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V tem pri-
meru je priključek v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.

17. člen
(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na 

podlagi vloge lastnika objekta in izpolnitvi naslednjih pogojev:
– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca,
– da je pridobljeno soglasje lastnika infrastrukture.
(2) Lastnik objekta je dolžan vlogo podati najkasneje v 

osmih dneh pred izvedbo del. Izdajanje strokovnih navodil, 
pregled in prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec 
na stroške uporabnika. O medsebojnih obveznostih se sklene 
pogodba.

18. člen
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.

19. člen
Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz ma-

terialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustreza evropskim 
normativom (EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so 
navedene v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.

20. člen
V mešano kanalizacijo ni dovoljeno odvajati strešnih in 

drenažnih vod, vodotokov ter podtalnic, če obstaja možnost 
ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok.
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21. člen
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne 

službe na območju izvajanja službe, ki ni opremljeno z javno 
kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo sku-
pino stavb izven teh območij zagotavljati:

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

– prevzem blata iz MKČN pri uporabniku javne službe v 
skladu z navodili za obratovanje MKČN, vendar najmanj enkrat 
na tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni 
napravi;

– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen 
obratovanja za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v 
skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpa-
dne vode iz MKČN in prve meritve ter obratovalni monitoring 
odpadnih voda.

Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:
– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja 

v MKČN, v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz 3. člena Uredbe 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN;

– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v 
zvezi s prepovedmi in omejitvami iz 3. člena Uredbe o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN;

– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne 
odpadne vode iz 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz MKČN;

– zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na 
količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo;

– skladnost male komunalne čistilne naprave s standardi, 
navedenimi v 1. točki 2. člena Uredbe o emisiji snovi pri odva-
janju odpadne vode iz MKČN ali s priporočili o stanju tehnike 
čiščenja komunalne odpadne vode v MKČN, 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;

– prve meritve in obratovalni monitoring za MKČN v 
skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpa-
dne vode iz MKČN in prve meritve in obratovalni monitoring 
odpadnih vod.

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

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

(4) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja 
odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgra-
dnja MKČN oziroma nepretočne greznice.

(5) Na območjih, kjer po operativnem programu opremlja-
nja 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 nepretočnimi greznicami ali MKČN, 
ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede 
tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode.

(6) V skladu z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpa-
dne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav izvajalec izdela 
na stroške uporabnika obratovalni monitoring oziroma za na-
prave do zmogljivosti 50 PE izdela oceno obratovanja v skladu 
z zgoraj navedeno uredbo.

22. člen
(Prevzem blata iz čistilnih naprav)

Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje z blatom iz 
pretočnih greznic in iz MKČN in komunalne odpadne vode iz 
nepretočnih greznic na celotnem območju Občine Dolenjske 
Toplice po programu oskrbe.

23. člen
(1) Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvaja-

lec na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije oziroma 
popisa stanja na terenu. Ugotovljena odstopanja se na podlagi 
dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem 
odvozu oziroma prevzemu blata.

(2) Pogostost praznjenja usedalnika blata za posamezne-
ga uporabnika določi izvajalec v programu oskrbe na podlagi 
prostornine usedalnika blata ali navodil proizvajalca tipske 
naprave ali navodil za obratovanje netipske naprave.

24. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)

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

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

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

(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, 
ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih 
greznic, MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in MKČN 
pisno obveščati:

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

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

– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa oziroma izdelave ocene obratovanja za MKČN z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in

– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa za MKČN.

(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in 
prejšnjega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh me-
secih po sprejetju programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev 
iz prvega odstavka tega člena.

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

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

25. člen
Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne od-

padne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža samo v 
sprejem na Centralno čistilno napravo Novo mesto ali na drugo 
ustrezno lokacijo, ki jo določi izvajalec, zato je prepovedano 
odvažanje in odlaganje v naravno okolje, v površinske ali pod-
zemne vode ali javno kanalizacijo.
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26. člen
Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje 

pravice in dolžnosti:
– zagotavljati javno službo;
– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretoč-

nih greznic in MKČN;
– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 

vode iz nepretočnih greznic;
– zagotavljati obratovanje in obnavljanje javne kanalizaci-

je, prizadeta zemljišča pa vzpostavljati v stanje pred posegom;
– izdelovati program oskrbe in ga objavljati na svojih 

spletnih straneh in v uradnem lokalnem glasilu;
– izdelovati program ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri 

opravljanju dejavnosti;
– sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne 

kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno 
infrastrukturo;

– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN 
in nepretočnih greznic ter voditi ustrezne evidence o teh objek-
tih;

– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvaja-
nja 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;
– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in držav-

ne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja 
in čiščenje odpadnih vod na območjih z urejeno javno infra-
strukturo ali pa brez urejene javne infrastrukture;

– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati 
izterjavo dolgovanih zneskov;

– izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in ka-
nalizacijskih priključkov ter MKČN;

– izvajati investicijska vzdrževalna dela v skladu z zago-
tovljenimi finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za 
odvajanje in čiščenje odpadnih vod;

– izvajati tekoča vzdrževalna dela na objektih za odvaja-
nje in čiščenje odpadnih vod;

– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na jav-
no kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in jih o tem 
obveščati;

– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne 
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečišče-
vanje industrijske odpadne vode, ter izvajati potrebne ukrepe 
za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja;

– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne 
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in in-
terne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika;

– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delova-
nja 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 sa-
moupravi in tega odloka;

– izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco 
o njih;

– izvajati druge obveznosti tega odloka.

27. člen
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 ali na osnovi letne 

pogodbe. Investitor v obnovo javne kanalizacije je občina, ki pa 
lahko izvajalca javne službe s tem odlokom pooblašča za vode-
nje 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-
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 tele-
su 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 pisno ali ustno obvestiti lastnika 
prizadetega zemljišča.

28. člen
(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik 

ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na 
območju Občine Dolenjske Toplice, 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 stro-
škov javne storitve in poroštvih.

(2) Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, 

MKČN, nepretočno greznico ali obstoječo pretočno greznico;
– 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 odpa-
dne vode;

– vzdrževati greznice in MKČN;
– izvajati predpisane meritve komunalnih odpadnih in 

padavinskih vod ter komunalnih industrijskih 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 dostop do greznice oziroma MKČN 
in prevzem vsebine;

– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omo-
gočiti pregled in prevzem MKČN in pred zagonom predati 
predpisano dokumentacijo o ustreznosti MKČN;

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

– pisno obveščati izvajalca o spremembi naziva, naslova, 
lastništva objekta in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na 
odvod komunalne odpadne in padavinske vode in obračun 
stroškov;

– plačevati stroške storitev javne službe;
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo uveden 

obračun porabe pitne vode na osnovi enega obračunskega vo-
domera in izvajalcu posredovati od lastnikov oziroma upravnika 
podpisan delilnik stroškov;

– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in la-
stnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne 
službe;

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odva-
janju in čiščenju odpadne vode.

29. člen
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni do-

voljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na 
vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov, 
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spreminjati višine nadkritja kanalizacijskega omrežja, zasipa-
vati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko 
povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale 
njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno po-
segati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave 
drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode 
v javno kanalizacijsko omrežje.

30. člen
Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino 

za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja ko-
munalne odpadne vode po krivdi izvajalca oziroma opustitve 
vzdrževanja javne kanalizacije.

VII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN  
OBRAČUNAVANJA STORITEV

31. člen
Viri financiranja gospodarske javne službe so:
– plačilo storitev odvajanja komunalnih in padavinskih 

odpadnih voda;
– plačilo storitev čiščenja komunalnih in padavinskih od-

padnih voda;
– plačilo storitev, vezanih na izvajanje službe na območjih 

brez javne kanalizacije;
– sredstva občinskega proračuna;
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov;
– sredstva okoljskih dajatev;
– subvencije;
– drugi viri.

32. člen
(1) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške 

čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se 
oskrbujejo.

(2) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške 
čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanali-
zacijo oziroma čistilno napravo.

(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode se uporabnikom zaračunava mesečno.

(4) Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo 
en glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:

– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru 
upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj 
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;

– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi 
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upra-
vljavcem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti 
za vse uporabnike enoten in načina plačila nastalih stroškov 
takšne delitve.

(5) V primerih solastništva stavbe je plačnik računa komu-
nalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine vpisane 
v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za 
solastništvo. Solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni 
dogovor s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni 
dogovor predložijo izvajalcu javne službe.

33. člen
(1) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo 
naslednje storitve javne službe:

– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske od-
padne vode z javnih površin;

– odvajanje padavinske odpadne vode s streh;
– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoje-

čimi greznicami in MKČN;
– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpa-

dne vode z javnih površin;
– čiščenje padavinske vode s streh.

(2) Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpa-
dnih voda, so razdeljeni v naslednji skupini:

– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pri-
dobitne dejavnosti,

– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
(3) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kme-

tijski 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, name-
njene za izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja 
kriterij, ki je enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode 
preko števca porabe pitne vode.

34. člen
Cena storitve javne službe iz prve in tretje alineje pr-

vega odstavka prejšnjega člena je sestavljena iz omrežnine, 
cene opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja; iz druge, četrte in pete alineje prvega 
odstavka prejšnjega člena pa iz omrežnine in cene opravljanja 
javne službe.

35. člen
(Omrežnina)

(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture 
na območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda in zajemajo:

– stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in 
naprav, ki so javna infrastruktura (stroški amortizacije se izra-
čunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo 
izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe ob upo-
števanju življenjske dobe v skladu z amortizacijskimi stopnjami 
predpisov, ki urejajo oblikovanje cen komunalnih storitev);

– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost 

in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževa-
njem infrastrukture javne službe;

– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki 
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim 
financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe od-
vajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Pri 
tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

(2) Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve 
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda, za storitve prevzemanja komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda iz nepretočnih greznic in za storitve čiščenja 
prevzetega blata iz obstoječih greznic in MKČN.

(3) Omrežnina se določi na letni ravni in se lahko obra-
čuna mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih 
zmogljivostih vodovodnih priključkov, določenih s premerom 
vodomera skladno z naslednjo preglednico:

PREMER VODOMERA FAKTOR OMREŽNINE
DN < / = 20 1

20 < DN < 40 3
40 < / = DN < 50 10
50 < / = DN < 65 15
65 < / = DN < 80 30

80 < / = DN < 100 50
100 < / = DN < 150 100

150 < / = DN 200

1. V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim 
vodomerom, ki ni naveden v preglednici iz prvega odstavka 
tega člena, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor 
omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega premera 
tega vodomera.

2. Če stavba nima obračunskega vodomera, se omre-
žnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s 
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premerom priključka, v skladu s preglednico iz prvega odstavka 
tega člena.

3. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne sta-
novanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako 
stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktor-
jem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.

4. Omrežnina za storitev odvajanja in čiščenja padavinske 
odpadne vode s streh in javnih površin se obračuna glede na 
količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe oziroma 
javnih površin, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v 
javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.

5. Pri mešanem sistemu za odvajanje in čiščenje ko-
munalne in padavinske odpadne vode je ključ delitve med 
storitvami, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo, in 
storitvami, ki se nanašajo na padavinsko vodo, količina opra-
vljenih storitev v m3.

36. člen
(1) Stroški izvajanja storitev gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda 
vključujejo:

V kanalščino in čiščenje odpadnih voda se lahko vključijo 
le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev 
javne službe in vključujejo naslednje skupine:

– neposredne stroške materiala in storitev;
– neposredne stroške dela;
– druge neposredne stroške;
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo 

stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev, storitev in dela;

– splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške 
materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 
storitev in dela;

– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materia-
la, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev 
in dela;

– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne 
službe;

– neposredne stroške prodaje;
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodo-

logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja.

(2) Stroški izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z jav-
nih površin se delijo glede na dobavljeno količino pitne vode 
oziroma na količino opravljene storitve v zadnjem zaključenem 
poslovnem letu, obračunane v eurih/m3.

37. člen
(1) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komu-

nalne odpadne vode 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.

(2) 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 glede na premer 
vodovodnega priključka ali 0,15 m3 na osebo na dan) oziroma 
na osnovi s strani uporabnika in izvajalca javne službe potrje-
nega internega merilnega mesta.

(3) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje pa-
davinske vode s streh in utrjenih površin je izražena v m3 in 
se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno 
površino strehe in utrjeno površino, s katere se padavinska 
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni 
čistilni napravi. Za količino padavinske odpadne vode se šteje 
povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno javno 
površino ali streho, pri čemer se za povprečno letno količino 
šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih 
let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev 
državne mreže meteoroloških postaj.

(4) Obračunano količino padavinske odpadne vode lahko 
izvajalec v primeru izvedbe ukrepov zadrževanja ali zmanjše-
vanja količin na strani uporabnika zmanjša za največ 50 %.

(5) Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja 
z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja 
z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN ter obratovalnega 
monitoringa za MKČN je izražena v m3 opravljene storitve, za 
katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v 
nepretočno greznico, obstoječo greznico ali MKČN.

(6) Količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega člena, 
se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring onesnaže-
nosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v 
skladu s Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.

38. člen
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvaja-

nja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom 
obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavin-
ske odpadne vode.

39. člen
(1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

voda se uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe 
pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, 
določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračun-
skem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat 
letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.

(2) Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne 
vode se uporabnikom zaračunava mesečno. Stroške odvajanja 
in čiščenja padavinske odpadne padavinske vode se zaraču-
nava za utrjene površine, večje od 400 m2, in strehe, večje od 
200 m2 tlorisne površine. Stroške se obračunava v primeru 
odvajanja v javno kanalizacijo.

(3) Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpo-
zneje v 18 dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon 
ne določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen 
rok plačila.

40. člen
Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in či-

ščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za območje 
občine predlaga izvajalec javne službe skladno z določili 1. toč-
ke 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in 
jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zako-
nom o DDV.

Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko 
med potrjeno in obračunsko ceno storitev.

Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno 
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem 
obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu 
predračunske cene za prihodnje obdobje.

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prej-
šnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, 
mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora 
začeti postopek potrjevanja cene.

41. člen
(Subvencioniranje storitev)

Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski 
organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna upo-
rabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz pro-
računa občine.

Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka 
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
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42. člen
(Odpis storitev)

Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se 
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno 
velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje stroškov 
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške delno odpi-
še. Odpis stroškov, ki izhajajo s področja odvajanja in čiščenja 
odpadnih vod, se odpišejo v skladu z Internim pravilnikom upra-
vljavca o načinu obračunavanja vode v primeru večjega izliva.

43. člen
Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju zara-

čunanih stroškov storitev, povezanih z odvajanjem in čiščenjem 
komunalnih in padavinskih odpadnih voda, lahko izvajalec go-
spodarske javne službe uporabniku po izpeljanem postopku 
obveščanja v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo odklopi 
vodovodni priključek.

44. člen
(Posebne storitve)

Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in či-
ščenje:

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

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

Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe iz-
vaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno 
storitev z uporabo javne infrastrukture.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA  
IN KAZENSKE DOLOČBE

45. člen
(Inšpekcijski organ)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pri-
stojni inšpektorat.

46. člen
(Globe)

(1) Z globo 1.400 evrov se za prekršek kaznuje pravna 
oseba – izvajalec, če:

– ravna v nasprotju s 5. členom,
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju s 26. členom.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 

tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca.
(3) Z globo 1.400 evrov se za prekršek kaznuje pravna 

oseba, samostojni podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
če:

– ravna v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom.
(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 

tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter 
posameznik.

(5) Z globo 400 evrov se za prekršek kaznuje posame-
znik, če:

– ravna v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Tehnični pravilnik iz 1. člena tega odloka in pravilnik o 

odpisu komunalnih storitev iz 44. člena tega odloka sprejme 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice v roku 12 mesecev po 
uveljavitvi tega odloka.

48. člen
Izvajalec z uveljavitvijo tega odloka v projektnih pogojih za 

območje brez javne kanalizacije ne dopušča gradnje pretočnih 
greznic, ampak dovoljuje samo nepretočne greznice ali male 
čistilne naprave.

49. člen
Do vzpostavitve popolnega katastra nepretočnih in pre-

točnih greznic in zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti 
izvajalca javne službe se storitve vezane na odvajanje in čišče-
nje greznic obračunavajo po naročenih in izvedenih storitvah in 
po ceniku izvajalca javne službe.

50. člen
Do izdelave katastra prispevnih površin za obračunavanje 

padavinskih voda iz javnih površin in streh se stroški odvajanja 
in čiščenja padavinskih voda ne obračunavajo. Kataster izdela 
izvajalec javne službe v roku treh let od dneva veljavnosti na 
stroške lastnika javne infrastrukture.

51. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na obmo-
čju Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 26/10 z dne 
30. 3. 2010).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-32/2013(0103)-20
Dolenjske Toplice, dne 20. februarja 2014

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

517. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 
Občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 27/06, 38/10 – 
ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11), 
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – 
UPB8, 43/11 Odl. US: U-I-166/10-8, 21/13), Zakon o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 
115/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – odl. US, 
108/09, 57/12), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 12/13, ZJN-2-UPB5), Zakona o javnem naročanju na vo-
dnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih 
storitev (ZJNVETPS), (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 
43/11, 72/11, 90/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Uredbe o oskrbi s 
pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) ter 7. in 16. člena Statuta 
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. seji dne 20. 2. 
2014 sprejel
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O D L O K 
o oskrbi s pitno vodo na območju  

Občine Dolenjske Toplice

I. SPLOŠNE DOLOČBE
(Vsebina)

Ta odlok ureja zahteve za oskrbo s pitno vodo in zah-
teve pri lastni oskrbi s pitno vodo, način opravljanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v na-
daljnjem besedilu: javna služba) in lastne oskrbe prebivalcev s 
pitno vodo ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljavcev 
na območju Občine Dolenjske Toplice, tako da določa:

I. Splošne določbe
II. Upravljanje vodovodov
III. Standardi opremljenosti
IV. Načrtovanje vodovoda
V. Obvezne storitve in naloge javne službe
VI. Viri financiranja in način obračunavanja storitev
VII. Meritve in odčitavanje
VIII. Evidence uporabnikov
IX. Prekinitev dobave
X. Nadzor in kazenske določbe
XI. Prehodne in končne določbe.
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objek-

tov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Teh-
ničnem pravilniku o javnem vodovodu na območju Občine 
Dolenjske Toplice.

1. člen
(Namen)

Namen tega odloka je:
– zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z 

učinkovitim izvajanjem javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno 

vodo in varstvo virov pitne vode,
– obveznosti občin, izvajalcev in uporabnikov javne služ-

be oskrbe s pitno vodo,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov fi-

nanciranja in nadzora nad izvajanjem javne službe.

2. člen
(Pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
(1) interno vodovodno omrežje je vodovod z vsemi ele-

menti, ki so priključeni za obračunskim vodomerom,
(2) izgube pitne vode iz vodovoda (v nadaljnjem besedilu: 

vodne izgube) so razlika med načrpano ali odvzeto pitno vodo iz 
zajetja ali zajetij za pitno vodo, ki napaja vodovod, in pitno vodo, 
ki je iz vodovoda dobavljena uporabnikom javne službe, uporabni-
kom posebnih storitev ali prebivalcem pri lastni oskrbi s pitno vodo,

(3) javna površina je površina grajenega javnega dobra 
lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod ena-
kimi pogoji namenjena vsem,

(4) javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospo-
darska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; 
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za 
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim 
vodovodom,

(5) javno hidrantno omrežje so objekti in naprave name-
njeni izključno za gašenje požarov,

(6) lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbe-
nih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina 
javne službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podze-
mnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, 
izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

(7) območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje 
območja poselitve, obstoječa in predvidena poselitvena ob-
močja ali njihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene 

inženirske objekte, za katere občina zagotavlja izvajanje javne 
službe ali je v občinskih predpisih zanje predvideno izvajanje 
javne službe iz enega javnega vodovoda,

(8) območje poselitve je območje, določeno v operativ-
nem programu oskrbe s pitno vodo,

(9) obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe 
pitne vode iz javnega vodovoda, ki je nameščen pred odje-
mnim mestom in je osnova za obračun izvedenih storitev javne 
službe,

(10) obstoječa stavba je stavba, zgrajena v skladu s pred-
pisi, ki urejajo graditev,

(11) odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne 
napeljave z obračunskim vodomerom,

(12) pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki 
ureja pitno vodo,

(13) posebna storitev je oskrba z vodo iz javnega vodo-
voda, ki se ne šteje za javno službo,

(14) priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta 
na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: vodovodni priključek) je 
cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova 
oprema; elementi spoja na javni vodovod, odjemno mesto in 
obračunski vodomer so sestavni deli vodovodnega priključka,

(15) priprava pitne vode je obdelava vode s postopki, ki 
zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v 
skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo,

(16) rezervno zajetje za pitno vodo je objekt, ki je kot 
aktivna rezerva namenjen neposrednemu odvzemu vode iz 
vodnega telesa za oskrbo javnega vodovoda s pitno vodo,

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

(18) upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki 
jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali 
izbere za izvajalca javne službe,

(19) upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična 
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno 
pogodbo o njegovem upravljanju,

(20) vodovarstveno območje je območje, določeno v skla-
du s predpisi, ki urejajo vode,

(21) zajetje za pitno vodo je objekt, ki je namenjen nepo-
srednemu odvzemu vode iz vodnega telesa za oskrbo s pitno 
vodo,

(22) zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in 
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo,

(23) zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je 
zbirni kataster o omrežjih in objektih gospodarske javne infra-
strukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na 
podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje,

(24) uporabnik, je fizična ali pravna oseba, ki odvzema 
vodo iz javnega vodovoda.

3. člen
(Javna služba)

(1) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in grad-
benih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda, 
če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za 
oskrbo živali.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne 
šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih 
objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stav-
bah s pitno vodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega 
vodovoda, če:

– se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za 
katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom, 
ki ureja vode, in

– iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s 
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih vod v vode in javno kanalizacijo.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se 
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno 
službo šteje:

– oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno 
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne 
službe,

– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih 
površin,

– oskrba javnega hidrantnega omrežja za gašenje poža-
rov s pitno vodo,

– oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenje-
na splošni rabi, in

– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki 
pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna količina 
vode ne presega 50 m3.

4. člen
(Zagotavljanje javne službe)

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

(2) Za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot 
gospodarska javna služba, mora vodno dovoljenje, v skladu s 
predpisi, ki urejajo vode, pridobiti občina. Postopek pridobitve 
vodnega dovoljenja vodi upravljavec.

5. člen
(Uporabniki javne službe in njihove obveznosti)

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe 
ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni 
vodovod in se zanj zagotavlja javna služba.

(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt 
v solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe iz 
prejšnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med 
njimi o tem dosežen pisni dogovor.

(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljene-
ga ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih 
enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik 
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov 
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstano-
vanjskih stavb.

(4) Obveznosti uporabnika so:
– redno vzdrževanje internega vodovodnega omrežja;
– zaščita vodomernega jaška in vodomera pred poškod-

bami in zmrzaljo;
– omogočanje dostopa do vodomernega jaška in vodo-

vodnega priključka;
– pisno obveščanje upravljavca o spremembi naslova, 

lastništva in spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki 
imajo vpliv na odvzem in obračun vode;

– redno plačevanje storitev upravljavcu;
– urejanje medsebojnih delitev stroškov v večstanovanj-

skih stavbah;
– upoštevanje ukrepa racionalne rabe zaradi pomanjkanja 

vode ali drugih izrednih dogodkov.

6. člen
(Lastna oskrba s pitno vodo)

Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na 
območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v 
okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni 
vir pa oskrbuje poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s 
stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe 
s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan.

II. UPRAVLJANJE VODOVODOV

7. člen
(Določitev območij javnih vodovodov)

Območja javnega vodovoda so določena s predpisom 
občine in so lokacijsko opredeljena s topološko pravilnimi po-

ligoni, ki jih določajo točke z ravninskimi koordinatami v držav-
nem koordinatnem sistemu in so prikazana v katastru javnega 
vodovodnega omrežja izvajalca javne službe oskrbe s pitno 
vodo, ločeno za:

(1) območja javnega vodovoda, kjer se v skladu s prvim 
ali drugim odstavkom 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo 
izvaja javna služba,

(2) območja javnega vodovoda, kjer je v skladu s prvim 
ali drugim odstavkom 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo 
predvideno izvajanje javne službe,

(3) območja javnega vodovoda, kjer se javna služba iz-
vaja, čeprav ne gre za območja javnega vodovoda iz 1. točke 
tega odstavka in

(4) območja javnega vodovoda, kjer je predvideno izvaja-
nje javne službe, čeprav ne gre za območja javnega vodovoda 
iz 2. točke tega odstavka.

8. člen
(Določitev upravljavca vodovoda)

(1) Izvajalec obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo 
in upravljavec vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav na 
območju Občine Dolenjske Toplice je javno podjetje Komunala 
Novo mesto, d.o.o..

(2) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni 
vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje:

– eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet 
ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebiva-
liščem,

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

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

(3) Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka 
morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s 
pravno ali fizično osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda 
pisno obvestiti občino.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba o upravlja-
nju zasebnega vodovoda ne sklene, če imajo stavbe iz tretjega 
odstavka tega člena enega lastnika, ki je hkrati upravljavec 
zasebnega vodovoda. Lastnik zasebnega vodovoda mora o 
njegovem upravljanju pisno obvestiti občino.

(5) Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodo-
vodov in njenih upravljavcev na svojem območju.

(6) Občina Dolenjske Toplice je soustanoviteljica JP Ko-
munala Novo mesto d.o.o., na osnovi Odloka o ustanovitvi JP 
Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05) in 
družbene pogodbe Javnega podjetja Komunala Novo mesto, 
d.o.o. z dne 27. 8. 2009, opr. št. SV-266/09, zato se določila 
slednjih aktov in tega Odloka smiselno uporabljajo, kolikor ni 
v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi, tudi za investicije 
v komunalno gospodarsko infrastrukturo v lasti občine in dru-
ge dejavnosti ter pravna razmerja (blago, storitve, gradnje) z 
občinami ustanoviteljicami. Navedene dejavnosti lahko javno 
podjetje opravlja na podlagi Zakona o javnem naročanju kot 
notranje naročilo.

III. STANDARDI OPREMLJENOSTI

9. člen
(Opremljenost naselij)

(1) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim 
prebivališčem več kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti 
opremljeno z enim, funkcionalno zaokroženim javnim vodovo-
dom, če je število prebivalcev, ki stalno prebivajo na tem obmo-
čju, večje od 50 ali če je letna povprečna zmogljivost oskrbe s 
pitno vodo večja od 10 m3 pitne vode na dan.



Uradni list Republike Slovenije Št. 16 / 3. 3. 2014 / Stran 1753 

(2) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim 
prebivališčem manj kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti 
opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih upravljajo:

– izvajalci javne službe, če na oskrbovalnemu območju 
posameznega vodovoda stalno prebiva več kot 50 prebivalcev 
ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 
10 m3 pitne vode na dan ali

– upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni oskrbi 
s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje alineje.

10. člen
(Obveznost priključitve na javni vodovod)

(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz prvega od-
stavka 3. člena tega odloka, ki leži znotraj območja javnega 
vodovoda, kjer se izvaja javna služba in so izpolnjeni tehnično 
dobavni pogoji mora biti priključena na javni vodovod v skladu 
s tehničnim pravilnikom.

(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali 
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagoto-
vljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.

(3) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne 
dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje 
porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.

(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem 
inženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim 
mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih, 
ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stav-
bah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika, 
s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko 
zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.

(6) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena 
se lahko za posamezno stavbo ali gradbeno inženirski objekt 
izvede tudi več vodovodnih priključkov, kolikor so izpolnjeni 
pogoji, opredeljeni v tehničnem pravilniku.

(7) Načrtovanje in gradnjo vodovodnega priključka, mora 
zagotoviti lastnik najkasneje v šestih mesecih po prejemu ob-
vestila o priključitvi.

11. člen
(Prepoved priključitve na javni vodovod)

(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za ka-
terega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ni 
urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvaja-
nju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe 
ne sme priključiti na javni vodovod.

(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta 
za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno 
službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo 
vode, izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega inženirske-
ga objekta, ne sme priključiti na javni vodovod.

12. člen
(Prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)

(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, 
kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebi-
valcev s pitno vodo.

(2) Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo 
oskrbuje javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno 
oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe vode, razen če 
gre za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, za katero je 
pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

IV. NAČRTOVANJE VODOVODA

13. člen
(Javna pooblastila)

(1) Upravljavec, kot nosilec urejanja prostora, izdaja 
smernice in mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim 

aktom, za kar mora pripravljavec prostorskega akta predložiti 
dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

(2) Upravljavec, kot pristojni soglasodajalec, izdaja so-
glasja in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentaci-
jam za izvedbo, če nameravana gradnja leži na območju va-
rovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti 
upravljavca, ali če nameravana gradnja predstavlja gradnjo 
gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca, za 
kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon 
o graditvi objektov.

(3) Upravljavec, kot pristojni soglasodajalec, izdaja so-
glasja za priključitev, če se nameravana gradnja priključi na go-
spodarsko javno infrastrukturo v pristojnosti upravljavca, za kar 
mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o 
graditvi objektov. Namesto soglasja za priključitev se lahko pri-
dobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(4) Upravljavec, kot pristojni soglasodajalec, sodeluje v 
postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj.

(5) Stroške za izdajo dokumentov definiranih v točki 
1, 2 in 3, ter sodelovanje v postopkih, definiranih v točki 4, 
upravljavec zaračuna občini.

14. člen
(Gradnja novega vodovoda)

(1) Pri načrtovanju novih javnih vodovodov morajo lastni-
ki, investitorji, načrtovalci in upravljavci zagotoviti načrtovanje, 
ki bo zagotavljalo gospodarno, ekonomično in varno vodovo-
dno omrežje s prednostnim izkoriščanjem obstoječega vodo-
voda ter prednostno in racionalno rabo obstoječih vodnih virov.

(2) Pri načrtovanju in gradnji javnih vodovodov je potreb-
no prednostno zagotavljati, da se povečuje izkoriščenost že 
izvedenega vodovodnega omrežja, zaradi česar se prednostno 
načrtuje in izvaja tekoče investicijsko vzdrževanje obstoječega 
vodovodnega sistema.

(3) Pri načrtovanju in gradnji javnih vodovodov je potrebno 
upoštevati vso veljavno zakonodajo in predpise, še posebno 
določbe uredbe, tega odloka in tehničnega pravilnika.

(4) Pri načrtovanju vodovoda je investitor dolžan pridobiti 
soglasja definirana v 13. členu tega odloka.

(5) Investitor je dolžan pridobiti soglasja definirana v 
13. členu tega odloka tudi v primerih, ko se za izvedbo vodo-
voda izdeluje le projekt za izvedbo. V tem primeru je potrebno 
pridobiti soglasja k projektu za izvedbo.

(6) Investitor je dolžan pridobiti soglasje k projektni doku-
mentaciji za izvedbo tudi v primeru, če to od njega, v sklopu 
izdaje soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja, zahteva upravljavec, za kar mora investitor 
predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo.

(7) Če priključitev novega javnega vodovoda ali porab-
nikov pitne vode na obratujoči javni vodovod ni možna zara-
di nezadostne tehnološke zmogljivosti obratujočega javnega 
vodovoda, ima obnova oziroma rekonstrukcija obratujočega 
javnega vodovoda, zlasti z vidika zmanjševanja vodnih izgub, 
prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode za 
nov javni vodovod.

(8) Če priključitev novega javnega vodovoda na obratujoči 
javni vodovod ni možna zaradi nezadostnih količin pitne vode 
iz vodnih virov pitne vode obratujočega javnega vodovoda, ima 
povečanje zmogljivosti vodnih virov obratujočega javnega vo-
dovoda ali njihova nadomestitev z drugimi obratujočimi vodnimi 
viri prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode 
za nov javni vodovod.

(9) Če je za priključitev novega javnega vodovoda na 
obratujoči javni vodovod treba zagotoviti nove vodne vire pitne 
vode, ima priključitev na nov ali obratujoči transportni vodovod 
prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode.

(10) Načrtovalec mora merila iz tega člena upoštevati pri 
izboru variante oskrbe s pitno vodo pri izvedbi prostorskega 
akta, ki je podlaga za poseg v prostor objektov in opreme ko-
munalnega opremljanja predvidenega poselitvenega območja.
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15. člen
(Prednostna raba vode iz vodovoda)

(1) Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode 
iz vodovodov se upošteva, da ima raba vode za oskrbo s pitno 
vodo prednost pred rabo vode za druge namene.

(2) Če javni vodovod ne more zagotavljati oskrbe s pitno 
vodo sočasno z zagotavljanjem pogojev za obratovanje zu-
nanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov, se viri za 
zadostno oskrbo z vodo za gašenje zagotovijo na drug način 
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom, pri čemer 
morajo biti drugi viri hidravlično ločeni od javnega vodovoda.

(3) Če se v skladu s prejšnjim odstavkom požarna varnost 
zagotavlja s hidrantnim omrežjem za gašenje požarov, ki ni del 
javnega vodovoda, mora biti to hidravlično ločeno od javnega 
vodovoda. S priključkom na javni vodovod se lahko izvede tudi 
napajanje požarnega bazena, kateri mora biti prav tako hidra-
vlično ločen od javnega vodovoda. V obeh primerih mora biti 
priključitev na javni vodovod izvedena preko merilnika pretoka, 
in sicer, skladno s postopkom za priključitev na javni vodovod.

(4) V primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega 
vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe 
s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda omeji odjem pitne 
vode iz javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima 
oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.

16. člen
(Rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)

(1) Javni vodovodi se načrtujejo tako, da imajo zagoto-
vljena rezervne kapacitete virov pitne vode ali rezervna zajetja 
za pitno vodo, s katerimi se povečujeta zanesljivost in varnost 
obratovanja javnega vodovoda.

(2) Pri načrtovanju rezervnih zmogljivosti javnih vodovo-
dov se poleg območij poselitve upoštevajo tudi obstoječa in 
predvidena poselitvena območja, za katera je predvideno, da 
se bodo s pitno vodo oskrbovala iz javnega vodovoda.

(3) Vsak javni vodovod mora imeti zagotovljena rezervna 
zajetja za pitno vodo, iz katerih se lahko v nujnih primerih za-
gotavlja oskrba s pitno vodo na območju javnega vodovoda, 
vsaj v nujnem obsegu porabe pitne vode, pri čemer se za nujni 
obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje 
in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in 
življenje na območju javnega vodovoda, kar pomeni najmanj 
10 litrov vode na prebivalca na dan.

(4) Rezervno zajetje za pitno vodo je drugo neodvisno 
zajetje za pitno vodo, ki napaja isti javni vodovod.

(5) Za rezervno zajetje za pitno vodo se lahko šteje tudi 
drug neodvisen javni vodovod, če je izvedena ustrezna poveza-
va in je v programu oskrbe s pitno vodo opredeljen režim obra-
tovanja obeh javnih vodovodov v primeru njegove uporabe.

(6) Šteje se, da je rezervno zajetje za pitno vodo neod-
visno, če se rezervno zajetje ali zajetja javnega vodovoda iz 
prejšnjega odstavka nahajajo izven območja zajetja za pitno 
vodo, ki je v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za določitev 
vodovarstvenega območja, določeno za ožje vodovarstveno 
območje ali izpolnjuje kriterije za ožje vodovarstveno območje.

(7) Izvajalec javne službe lahko nadomesti rezervna zaje-
tja za pitno vodo z dovažanjem pitne vode za javne vodovode, 
ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s stalnim 
prebivališčem, pri čemer mora za vsakega prebivalca zagotoviti 
najmanj nujni obseg porabe pitne vode iz tretjega odstavka 
tega člena.

17. člen
(Zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)

(1) Izvajalec javne službe mora vodne izgube iz javnega 
vodovoda spremljati in evidentirati v vodni bilanci.

(2) Izvajalec javne službe mora pripraviti program ukrepov 
za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe 
s pitno vodo.

(3) Lastnik javnega vodovoda zagotavlja izvedbo investicij 
in investicijskega vzdrževanja v skladu s programom za zmanj-
šanje vodnih izgub iz prejšnjega odstavka.

(4) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati iz-
vedbo rednega vzdrževanja in ukrepov za zmanjšanje vodnih 
izgub, ki nastajajo pri rednem obratovanju javnega vodovoda.

(5) Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub morata 
lastnik in upravljavec javnega vodovoda vodne izgube zmanj-
šati na dopustno raven vodnih izgub.

(6) Kot dopustna raven vodnih izgub se v skladu s 33. čle-
nom uredbe o oskrbi s pitno vodo šteje 25 odstotkov celotne 
količine pitne vode, določene v vodnem dovoljenju za oskrbo 
s pitno vodo.

18. člen
(Priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov  

na javni vodovod)
(1) Za načrtovanje in izgradnjo vodovodnega priključka 

je odgovoren lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
(2) Za priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objek-

ta na javni vodovod mora lastnik stavbe ali gradbeno inženir-
skega objekta, ali njegov pooblaščenec, pri upravljavcu izvesti 
prijavo vodovodnega priključka ter skleniti pogodbo o priključitvi 
na javni vodovod.

(3) K prijavi vodovodnega priključka mora lastnik stavbe 
ali gradbeno inženirskega objekta, ali njegov pooblaščenec, 
priložiti:

– gradbeno ali uporabno dovoljenje za stavbo ali gradbe-
no inženirski objekt, ali potrdilo upravne enote, da je bila stavba 
ali gradbeno inženirski objekt zgrajen pred l. 1967,

– izjavo lokalne skupnosti, v primeru izvedbe vodovodne-
ga priključka skladno z določili 4. točke tega člena,

– odločbo o odmeri komunalnega prispevka po veljavnem 
Odloku o odmeri komunalnega prispevka,

– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (koli-
kor odločba določa, da se komunalni prispevek plačuje v več 
obrokih, je potrebno predložiti dokazilo o poravnanih zapadlih 
obveznosti,

– dokazila o pridobljenih pravicah graditve vodovodnega 
priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe ali grad-
beno inženirskega objekta,

– osebne podatke.
(4) Vodovodni priključek se lahko izvede tudi na zemlji-

ščih, na katerih je predvidena raba pitne vode za kmetijske ali 
druge namene, kar mora določati izjava pristojne lokalne sku-
pnosti. V tem primeru so vse obveznosti in dolžnosti prenesene 
na lastnika zemljišča.

(5) Vodovodni priključek se lahko izvede le ob izpolnje-
vanju vseh pogojev, ki jih določa tretji odstavek tega člena, 
in sicer kot stalni vodovodni priključek, ki je v uporabi celotno 
življenjsko dobo stavbe ali gradbeno inženirskega objekta ozi-
roma do njegove ukinitve.

(6) Ukinitev vodovodnega priključka se izvede ali na 
osnovi pisne vloge, katero mora lastnik stavbe ali gradbeno 
inženirskega objekta vložiti pri upravljavcu, ali izredno, kolikor 
so izpolnjeni pogoji, definirani v tehničnem pravilniku. V obeh 
primerih vsi stroški ukinitve vodovodnega priključka bremenijo 
lastnika stavbe ali gradbeni inženirskega objekta.

19. člen
(Začasni vodovodni priključek)

(1) Ne glede na določbe petega odstavka 18. člena tega 
odloka se lahko za obstoječo stavbo v kateri se zadržujejo 
ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali in ki nima 
izpolnjenih vseh pogojev za pridobitev vodovodnega priključ-
ka, izvede začasni vodovodni priključek. Začasni vodovodni 
priključek se izvede na osnovi Izjave o izvedbi začasnega 
vodovodnega priključka, ki jo izda pristojna lokalna skupnost, 
največ za obdobje 10 let.

(2) Za začasno priključitev stavbe na javni vodovod, mora 
lastnik stavbe, ali njegov pooblaščenec, pri upravljavcu izvesti 



Uradni list Republike Slovenije Št. 16 / 3. 3. 2014 / Stran 1755 

prijavo o priključitvi na javni vodovod ter z upravljavcem skleniti 
pogodbo o priključitvi na javni vodovod.

(3) K prijavi začasnega vodovodnega priključka mora 
lastnik stavbe, ali njegov pooblaščenec, priložiti:

– izjavo o izvedbi začasnega vodovodnega priključka
– odločbo o odmeri komunalnega prispevka po veljavnem 

Odloku o odmeri komunalnega prispevka
– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (koli-

kor odločba določa, da se komunalni prispevek plačuje v več 
obrokih, je potrebno predložiti dokazilo o poravnavi zapadlih 
obveznosti)

– dokazila o pridobljenih pravicah graditve vodovodnega 
priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe ali grad-
beno inženirskega objekta

– osebne podatke.
(4) Lastnik stavbe, z izvedenim začasnim vodovodnim 

priključkom, je dolžan, v roku trajanja začasnega vodovodnega 
priključka, urediti vse pogoje za pridobitev stalnega vodovo-
dnega priključka, ter najkasneje na dan poteka začasnega 
vodovodnega priključka pri upravljavcu urediti stalni vodovodni 
priključek, skladno z določili 18. člena tega odloka.

(5) Kolikor lastnik stavbe, z izvedenim začasnim vodo-
vodnim priključkom, v roku ne uredi vse potrebne pogoje za 
pridobitev stalnega vodovodnega priključka ter ne poda prijavo 
za stalni vodovodni priključek, mora upravljavec izvesti izredno 
ukinitev začasnega vodovodnega priključka. Vsi stroški povezani 
z izredno ukinitvijo začasnega vodovodnega priključka bremenijo 
lastnika stavbe z izvedenim začasnim vodovodnim priključkom.

20. člen
(Gradbiščni vodovodni priključek)

(1) Ne glede na določbe petega odstavka 18. člena tega 
odloka se lahko za čas gradnje stavbe ali gradbeno inženirske-
ga objekta, z izdanim gradbenim dovoljenjem, izvede gradbišč-
ni vodovodni priključek.

(2) Za gradbiščni vodovodni priključek mora lastnik stavbe 
ali gradbeno inženirskega objekta, ali njegov pooblaščenec, 
pri upravljavcu izvesti prijavo vodovodnega priključka ter z 
upravljavcem skleniti pogodbo o priključitvi na javni vodovod. 
V primeru, če je lastnik objekta ali gradbeno inženirskega 
objekta, ali njegov pooblaščenec, pravna oseba, lahko namesto 
sklenitve pogodbe o izvedbi gradbiščnega priključka, upravljav-
cu preda naročilnico za izvedbo gradbiščnega vodovodnega 
priključka.

(3) K prijavi vodovodnega priključka mora lastnik stavbe 
ali gradbeno inženirskega objekta, ali njegov pooblaščenec, 
priložiti:

– gradbeno dovoljenje za stavbo ali gradbeno inženirski 
objekt

– osebne podatke.
(4) Rok trajanja gradbiščnega priključka sovpada s tra-

janjem izgradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, 
vendar najdlje do začetka uporabe stavbe ali gradbeno inže-
nirskega objekta.

(5) Ukinitev gradbiščnega vodovodnega priključka se izve-
de ali na osnovi vloge za ukinitev gradbiščnega vodovodnega 
priključka, katero mora lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega 
objekta, ali njegov pooblaščenec, vložiti pri upravljavcu, ali izre-
dno, kolikor so izpolnjeni pogoji, definirani v tehničnem pravilni-
ku. V obeh primerih vsi stroški ukinitve vodovodnega priključka 
bremenijo lastnika stavbe ali gradbeni inženirskega objekta.

V. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE

21. člen
(Obseg storitev javne službe)

V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega 
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:

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

– obveščanje uporabnikov o izvajanju javne službe,
– redno vzdrževanje javnega vodovoda in javnega hidran-

tnega omrežja,
– vzdrževanje vodovodnih priključkov,
– menjavo obračunskih vodomerov v skladu z veljavno 

zakonodajo,
– izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih 

v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode 

iz zajetja za pitno vodo,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih 

ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov 

na javnem vodovodu,
– priključevanje novih uporabnikov javne službe,
– izvajanje in priprava programa razvoja javnega vodo-

voda,
– vodenje evidenc v skladu s 24. členom Uredbe o oskrbi 

s pitno vodo,
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s 

25. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo,
– poročanje v skladu s 26. členom Uredbe o oskrbi s 

pitno vodo.

22. člen
(Oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)

V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovo-
da mora upravljavec zasebnega vodovoda zagotoviti izvajanje 
javne službe skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo.

23. člen
(Storitve v zvezi s priključki stavb – vodovodnimi priključki)

(1) Vodovodni priključek je del vodovoda, ki povezuje jav-
no javni vodovod in vodomerni jašek z vgrajenim obračunskim 
vodomerom.

(2) Lokacijo vodomernega jaška določi upravljavec in se 
praviloma postavlja na parcelni meji, ki je najbližja javnemu 
vodovodu.

(3) Obračunski vodomer predstavlja razmejitveno mesto 
vodovodnega priključka in internega vodovodnega omrežja. Vsi 
elementi za obračunskim vodomerom so del interne instalacije, 
ki je v upravljanju in vzdrževanju lastnika oziroma uporabnika.

(4) Vodovodni priključek je last uporabnika in se prenese 
v upravljanje upravljavcu javnega vodovoda na osnovi pogodbe 
za izgradnjo vodovodnega priključka.

(5) Upravljavec javnega vodovoda mora voditi kataster 
vodovodnih priključkov.

(6) Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati vodo-
vodne priključke in obračunske vodomere v skladu z veljavno 
zakonodajo, ki ureja meroslovje.

(7) Poškodba priključka ali vodomera kot posledica izvaja-
nja zemeljskih del ali zmrzali se ne krije iz naslova vzdrževanja 
vodovnih priključkov in bremenijo uporabnika.

24. člen
(Prenos novozgrajenih vodovodov v last lokalne skupnosti  

in prenos v poslovni najem)
(1) Vsa novo zgrajena vodovodna omrežja s pripadajoči-

mi objekti, ki jih prostorski akti definirajo kot javna, in ki jih, na 
osnovi pogodbe o komunalnem opremljanju, gradijo zasebni 
investitorji, morajo zasebni investitorji, po izgradnji predati v 
last pristojni lokalni skupnosti, skladno z določili pogodbe o 
komunalnem opremljanju.

(2) Za prevzem objektov in omrežij vodovoda iz prvega 
odstavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumen-
tacija:

– Projektna dokumentacija, izdelana v skladu z veljavno 
zakonodajo, v obsegu PGD, PZI, PID,

– Geodetski načrt novega stanja zemljišča, izdelan skla-
dno z veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca,
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– Dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelan v skladu z 
veljavno zakonodajo, z vsemi prilogami, navedenimi na tabe-
laričnem seznamu prilog,

– Garancije,
– Overjene služnostne pogodbe ali druge veljavne po-

godbe.
(3) Novozgrajeno ali obnovljeno vodovodno infrastrukturo 

je lokalna skupnost dolžna predati v poslovni najem upravljav-
cu, pri čemer je dolžna predati vso dokumentacijo iz 2. točke 
tega člena.

25. člen
(Kataster javnega vodovoda)

(1) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega 
vodovodnega omrežja izvaja upravljavec v skladu z zakonoda-
jo. Stroški izvajanja se krijejo iz proračunskih sredstev pristojne 
lokalne skupnosti.

(2) V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o vseh 
objektih, omrežju in napravah javnega vodovoda.

26. člen
(Uporaba javnih hidrantov)

(1) Hidranti na javnem omrežju so objekti in naprave ko-
lektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato 
morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Sredstva 
za pokrivanje stroškov vzdrževanja, obratovanja hidrantnega 
omrežja in porabljene pitne vode upravljavcu javnega vodovo-
da zagotavlja pristojna lokalna skupnost.

(2) Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov in 
za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez po-
prejšnjega soglasja upravljavca. V tem primeru mora uporabnik 
naknadno obvestiti upravljavca vodovoda o uporabi, trajanju in 
količini odvzete vode.

(3) Odvzem vode iz javnega hidranta, ki ni namenjena 
gašenju požara, je dovoljena samo s predhodnim pisnim so-
glasjem upravljavca, ki določi mesto in način odvzema vode.

27. člen
(Varovanje obstoječe infrastrukture)

(1) Vsakdo, ki na trasi ali v varovalnem območju javnega 
vodovodnega omrežja ali vodovodnega priključka namerava 
izvajati dela, ki lahko škodno vplivajo na javni vodovod ali vodo-
vodni priključek, je dolžan, pred pričetkom del, pri upravljavcu 
naročiti odkaz obstoječega javnega vodovodnega omrežja ali 
vodovodnega priključka.

(2) V primeru povzročitve poškodbe javnega vodovodne-
ga omrežja ali vodovodnega priključka je povzročitelj poškodbe 
dolžan takoj obvestiti upravljavca o vrsti, kraju in času nastale 
poškodbe.

(3) Vse povzročene poškodbe na javnem vodovodnem 
omrežju ali vodovodnih priključkih lahko odpravlja izključno 
upravljavec, na stroške povzročitelja poškodbe.

(4) Kakršnekoli posege na javnem vodovodu in vodovo-
dnih priključkih lahko izvaja izključno le upravljavec.

VI. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA 
STORITEV

28. člen
(Viri financiranja)

Viri financiranja javne službe so:
– prihodek od izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo,
– subvencije,
– sredstva občinskega proračuna,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– druga sredstva.

29. člen
(Vrste uporabnikov)

Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo, so razdeljeni v naslednje skupine:

– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pri-
dobitne dejavnosti,

– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

30. člen
(Zaračunavanje storitev)

(1) V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo se uporab-
nikom zaračunavajo naslednje storitve:

– Omrežnina
– Vodarina.
(2) Uporabniki so dolžni kriti stroške storitev oskrbe s 

pitno vodo od dneva priključitve na javni vodovod.

31. člen
(Elementi cene storitve gospodarske javne službe)
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sesta-

vljena iz omrežnine in vodarine, ki se pri kalkulaciji cene in na 
računu prikazujejo ločeno.

32. člen
(Omrežnina in plačilo za vodno pravico)

(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na 
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo, in zajemajo:

– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki 
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te 
javne službe (stroški amortizacije se izračunavajo po metodi 
časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmo-
gljivosti infrastrukture javne službe ob upoštevanju življenjske 
dobe v skladu z amortizacijskimi stopnjami predpisov, ki urejajo 
oblikovanje cen komunalnih storitev),

– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za slu-

žnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdr-
ževanjem infrastrukture javne službe,

– stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vo-
dovod, ki obsega prvo, drugo in tretjo alinejo 3. točke 22. člena 
Uredbe o pitni vodi,

– stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetij-
ske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za 
zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve 
ukrepom vodovarstvenega režima,

– plačilo za vodno pravico v skladu s prepisi, ki urejajo 
vode, in

– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki 
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim 
financiranjem gradnje in obnove infrastrukture javne službe 
oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na 
podlagi podpisanih pogodb.

(2) Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve 
oskrbe s pitno vodo, določi se na letni ravni in se lahko obra-
čuna mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih 
zmogljivostih vodovodnih priključkov, določenih z nazivnim 
premerom vodomera (DN), skladno z naslednjo preglednico

PREMER VODOMERA FAKTOR OMREŽNINE
DN < / = 20 1

20 < DN < 40 3
40 < / = DN < 50 10
50 < / = DN < 65 15
65 < / = DN < 80 30

80 < / = DN < 100 50
100 < / = DN < 150 100

150 < / = DN 200
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(3) V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim 
vodomerom, ki ni naveden v preglednici iz prvega odstavka 
tega člena, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor 
omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega premera 
tega vodomera.

(4) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim 
vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za 
vodomer z višjim premerom.

(5) Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne služ-
be oskrbe s pitno vodo, nima obračunskega vodomera, se 
omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno 
s premerom priključka, v skladu s preglednico iz prvega od-
stavka tega člena.

(6) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne sta-
novanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako 
stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktor-
jem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.

(7) Plačilo za vodno pravico se za posameznega upo-
rabnika določi ob smiselni uporabi prvega, drugega, tretjega, 
četrtega in prejšnjega odstavka tega člena.

33. člen
(Vodarina)

(1) Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja 
javne službe.

(2) V vodarino se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogo-
če povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo 
naslednje skupine:

– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo 

stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev, storitev in dela,

– splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške 
materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 
storitev in dela,

– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materia-
la, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev 
in dela,

– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne 
službe,

– neposredne stroške prodaje,
– stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in 

za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s 
predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,

– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodo-

logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja.

34. člen
(Obračun vodarine)

(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega 
omrežja se meri v m3 po stanju, odčitanem na vodomeru. 
Stanje na vodomeru se odčitava najmanj dvakrat letno za go-
spodinjstva, za večje odjemalce (industrijo in večstanovanjske 
stavbe) pa vsak mesec. Znotraj obračunskega obdobja upo-
rabnik mesečno plačuje akontacije za predvideno porabo vode, 
ki je enaka povprečni porabi vode posameznega uporabnika 
v preteklem obračunskem obdobju. Upravljavec lahko določi 
akontacije tudi drugače.

(2) Višino akontacije praviloma določi upravljavec, upo-
rabnik pa ima pravico zahtevati spremembo višine akontacije.

(3) V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je 
vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, 
se za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera 
poraba pitne vode obračuna v višini uporabnikove povprečne 
porabe v preteklem letu.

(4) Količina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu, 
se določi na osnovi predpisane količine iz uredbe o okoljskih 

dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu vode se uporabniku ob-
računa porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovolje-
nega odvzema oziroma najmanj za obdobje enega leta.

(5) Uporabnik brez predhodnega dogovora z upravljav-
cem ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za 
posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se 
kršitelju zaračuna porabljena voda v višini predpisane količine 
za zagotavljanje požarne varnosti, ki znaša 72 m3.

(6) Normirana poraba se za stavbe, opremljene z obra-
čunskimi vodomeri, določi z upoštevanjem zmogljivosti vodo-
merov in faktorjev, navedenih v preglednici iz drugega odstavka 
30. člena, pri čemer se za vodomer DN 20 upošteva normalna 
poraba, ki znaša 1,2 m3 pitne vode na dan. V večstanovanjskih 
stavbah se normirana poraba lahko določi glede na dejansko 
število oseb, ki prebivajo v stavbi, s tem da se upošteva poraba 
0,15 m3 na osebo na dan.

(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena 
se za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne 
namene in gradbene inženirske objekte celotna poraba upošte-
va kot normalna poraba pitne vode.

(8) Poraba pitne vode, ki je na letni ravni večja od normi-
rane porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je pre-
komerna poraba pitne vode, katere cena se poveča za 50 %. 
Obračunava se lahko v mesečnih akontacijah, določenih glede 
na dejansko prekomerno porabo v preteklem obračunskem 
obdobju. Tako pridobljen prihodek zniža obračunsko ceno za 
to javno službo.

35. člen
(Cene storitev GJS)

(1) Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo za območje občine predlaga izvajalec javne službe 
skladno z določili 1. točke 5. člena Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu 
organu v potrditev.

(2) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z 
Zakonom o DDV.

(3) Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi 
razliko med potrjeno in obračunsko ceno storitev.

(4) Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno 
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem 
obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu 
predračunske cene za prihodnje obdobje.

(5) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz 
prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, 
mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora 
začeti postopek potrjevanja cene.

36. člen
(Subvencioniranje storitve GJS)

(1) Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občin-
ski organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna 
uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz 
proračuna občine.

(2) Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka 
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

37. člen
(Odpis vodarine)

Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se 
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno 
velika poraba vode, delno odpiše stroške vodarine v skladu z 
Internim pravilnikom upravljavca o načinu obračunavanja vode 
v primeru večjega izliva.

38. člen
(Plačilo, ugovor na račun in opominjanje)

(1) Uporabnik mora plačati zaračunano storitev najpozne-
je v osemnajstih dneh od datuma izstavitve računa, razen če 
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sklenjena pogodba oziroma zakon ne določata drugače. Re-
klamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna, podana 
v roku osmih dni od datuma izstavitve računa.

(2) Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju zara-
čunanih stroškov oskrbe s pitno vodo lahko izvajalec gospodarske 
javne službe uporabniku po izpeljanem postopku obveščanja v 
skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo odklopi vodovodni priklju-
ček oziroma začne postopek izterjave po sodni poti.

39. člen
(Posebne storitve)

(1) Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec 
opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, zagotovitev 
uporabe javne infrastrukture za drugo neposredno rabo vode 
(tehnološke vode) v skladu z zakonom, ki ureja vode, uporab-
nikom ki niso uporabniki storitev javne službe.

(2) Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega 
odstavka v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer 
ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki 
izvirajo iz tega naslova.

(3) Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se 
zmanjša lastna cena posamezne javne službe.

VII. MERITVE IN ODČITAVANJE

40. člen
(Uporaba vodomerov)

(1) Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovo-
dnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode.

(2) Tip vodomera določi upravljavec.
(3) Odčitavanje vodomera je v pristojnosti upravljavca in 

se izvaja najmanj dvakrat letno.
(4) Vodomer se vgrajuje v predpisan vodomerni jašek, ki 

ga določi upravljavec.
(5) Vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih 

za standardizacijo in meroslovje.
(6) Vodomere namešča, zamenjuje in vzdržuje izključno 

upravljavec.
(7) Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izredno kon-

trolo vodomerne naprave. Če vodomer deluje izven meja pred-
pisane točnosti v škodo uporabnika, nosi vse stroške upravlja-
vec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

(8) Stroški ki nastanejo zaradi poškodbe ali zmrzali vo-
domera, se ne krijejo iz naslova redne menjave in bremenijo 
uporabnika.

(9) Odštevalni vodomeri, ki so nameščeni za obračunskim 
vodomerom so del interne instalacije, zato niso v upravljanju in 
vzdrževanju upravljalca.

VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV

41. člen
(Evidence uporabnikov)

(1) Za potrebe poslovanja upravljavec vodi in vzdržuje 
evidenco uporabnikov.

(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vse-
buje naslednje podatke:

– šifro uporabnika,
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebiva-

lišča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število 
oseb v gospodinjstvu),

– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
(3) Upravljavec lahko za posameznega uporabnika z nje-

govim soglasjem zbira tudi podatke o:
– zaposlitvi,
– številki osebnega računa,
– davčni številki,
– deležu lastništva,
– EMŠO.

(4) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne 
podjetnike vsebuje naslednje podatke:

– šifro uporabnika in plačnika,
– šifro dejavnosti (SKD)
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov,
– transakcijski račun,
– davčno številko,
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
(5) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi 

naslednje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priključnem cevovodu,
– lastništvo nepremičnine.

42. člen
(Dodatne evidence v večstanovanjskih stavbah)

(1) Lastniki, najemniki in upravniki večstanovanjskih stavb 
morajo upravljavca pravočasno pisno obveščati o:

– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na 
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem;

– vseh spremembah naslova za dostavo računov in dru-
gih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi 
v obstoječe razmerje.

(2) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od 
prvega naslednjega obračunskega obdobja in obsega:

– ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega 
odjemalca,

– listino o prenosu lastninske pravice (razen upravnik),
– številko in naslov odjemnega mesta,
– podpisano izjavo novega lastnika, najemnika na obraz-

cu upravljavca, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
(3) Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti 

zavezan dotedanji lastnik, najemnik.

43. člen
(Pridobivanje evidenc)

Upravljavec pridobiva evidence od uporabnikov, uprav-
nikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov in služb, 
ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona 
o javnih gospodarskih službah. Zbrani podatki so varovani na 
podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov.

44. člen
(Izstavitev računa za večstanovanjski objekt)

Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en 
glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:

– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru 
upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj 
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;

– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi 
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upra-
vljavcem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti za 
vse uporabnike enoten in načinom plačila nastalih stroškov 
takšne delitve;

– v primerih solastništva stavbe je plačnik računa komu-
nalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine vpisane 
v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za 
solastništvo. Solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni 
dogovor s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni 
dogovor predložijo izvajalcu javne službe.

IX. PREKINITEV DOBAVE

45. člen
(Prekinitev dobave uporabniku po uradni dolžnosti  

in na zahtevo uporabnika)
(1) Upravljavec je dolžan uporabniku prekiniti dobavo 

pitne vode v naslednjih primerih:
– če je bil priključek na javni vodovod izdelan brez soglas-

ja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca ali brez nadzora 
ter prevzema s strani upravljavca;
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– če vodomerni jašek ali interna instalacija uporabnika 
ni tehnično ustrezna in je zaradi tega oteženo vzdrževanje ali 
ogrožena kakovost pitne vode;

– če uporabnik odvzema vodo pred vodomerno napravo;
– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključi-

tev drugega uporabnika na svoje interno omrežje;
– če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo 

redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja 
noče odstraniti;

– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plom-
bo (na vodomeru) ali kako drugače spremeni način izvedbe 
priključka;

– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege 
v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljavec;

– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o 
varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije);

– če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nujnih vzdr-
ževalnih del na javnem vodovodu ali vodovodnemu priključku;

– če uporabnik onemogoča upravljavcu odčitavanje in 
pregled vodomerne naprave;

– če uporabnik ne plača računa za dobavo vode;
– če uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka.
(2) Dobava vode se prekine do odprave vzroka za preki-

nitev. Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik 
plačati vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklo-
pa po ceniku upravljavca.

(3) Na zahtevo uporabnika lahko upravljavec izvede za-
časen odklop vodovodnega priključka. Stroške začasnega od-
klopa in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik po 
ceniku upravljavca.

46. člen
(Prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)

(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku javne 
službe prekine oskrbo s pitno vodo, če uporabnik s svojim rav-
nanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih 
uporabnikov javne službe.

(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine 
ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del 
na javnem vodovodu ali vodovodnih priključkih.

(3) V primeru načrtovanih vzdrževalnih del upravljavec 
javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju prekinitve 
ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe ob-
vesti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno 
običajen način in z objavo na svoji spletni strani.

(4) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del upravlja-
vec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali 
omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti 
na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.

(5) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo, 
ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve ogrožanja 
zdravja ter življenja ljudi in živali, upravljavec javnega vodovoda 
o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno 
vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen 
način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po 
prekinitvi ali omejitvi.

(6) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša 
od 24 ur, mora upravljavec javnega vodovoda uporabnikom 
javne službe zagotoviti pitno vodo vsaj za nujni obseg porabe.

47. člen
(Ukrepi ob pomanjkanju vode)

V primeru pomanjkanja pitne vode v vodovodnem siste-
mu, lahko upravljavec izda ukrep o racionalni rabi, s katerim 
omeji uporabo pitne vode.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA  
IN KAZENSKE DOLOČBE

48. člen
(Inšpekcijski organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 
medobčinski inšpektorat.

(2) Vodenje postopka, izdajo plačilnih nalogov in odločb 
o prekrških zoper določbe tega odloka izvaja medobčinski 
inšpektorat.

(3) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve 
določil odloka in kršitelje prijaviti medobčinskemu inšpektoratu.

49. člen
(Globe)

(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba – upravljavec javnega vodovoda, če:

– ravna v nasprotju z 11. členom,
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 17. čle-

na,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju s 25. členom,
– ravna v nasprotju s 45. členom.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega 

odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 

– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

– ravna v nasprotju s tretjo in sedmo alinejo četrtega 
odstavka 5. člena,

– ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 10. člena,
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 26. čle-

na,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 27. člena,
– ravna v nasprotju s petim odstavkom 34. člena,
– ravna v nasprotju z vsebino od prve do desete alineje 

prvega odstavka 45. člena.
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretje-

ga odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(5) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik 
– uporabnik, če:

– ravna v nasprotju s tretjo in sedmo alinejo četrtega 
odstavka 5. člena,

– ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 10. člena,
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 26. čle-

na,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 27. člena,
– ravna v nasprotju s petim odstavkom 34. člena,
– ravna v nasprotju z vsebino prve do desete alineje pr-

vega odstavka 45. člena.
(6) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek upravnik 

večstanovanjske stavbe pravna oseba, samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 5. člena.

(7) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz šeste-
ga odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
(Prehodni roki)

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu se uskladi z vsebino 
odloka in potrdi s strani Občine Dolenjske Toplice v roku enega 
leta od uveljavitve tega odloka.

51. člen
(Prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
oskrbi s pitno vodo v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, 
št. 26/10).
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52. člen
(Veljavnost odloka)

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

Št. 032-32/2013(0103)-22
Dolenjske Toplice, dne 20. februarja 2014

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

518. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Dolenjske Toplice 
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 
100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. 
US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 104. člena 
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 
42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni 
seji dne 20. 2. 2014 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Dolenjske Toplice  

za leto 2014
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 26/13) in v Odloku o spremembah pro-
računa Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 82/13) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 
po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del prora-
čuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Skupina /podskupina kontov/OPIS R 2014 I
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.279.080
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.945.239

70 DAVČNI PRIHODKI 2.421.539
700 Davki na dohodek in dobiček 2.193.339
703 Davki na premoženje 118.850
704 Domači davki na blago in storitve 109.250
706 Drugi davki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 523.700
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 395.450
711 Takse in pristojbine 1.900
712 Denarne kazni 22.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 23.500
714 Drugi nedavčni prihodki 80.150

72 KAPITALSKI PRIHODKI 85.600
721 Prihodki od prodaje zalog 5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 80.600

73 PREJETE DONACIJE 2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.500

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.245.741
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 242.933

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev Evropske unije 1.002.808

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.651.736
40 TEKOČI ODHODKI 1.076.029

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 340.643
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost 53.635
402 Izdatki za blago in storitve 661.751
409 Rezerve 20.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.204.569
410 Subvencije 232.586
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 672.200
412 Transferi neprofitnim org.  
in ustanovam 80.915
413 Drugi tekoči domači transferi 218.868

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.305.156
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.305.156

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 65.982
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 24.000
432 Investicijski transferji proračunskim 
uporabnikom 41.982

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) –372.656

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0

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

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

500 Domače zadolževanje 0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –372.656
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-XI.) 372.656
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

OB KONCU PRETEKLEGA LETA 554.089
«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-32/2013(0106)-24
Dolenjske Toplice, dne 20. februarja 2014

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.
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519. Odlok o spremembah Odloka o spremembah 
in dopolnitvah občinskega prostorskega 
načrta Občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Topli-
ce (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine 
Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o spremembah  

in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta 
Občine Dolenjske Toplice

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o spremembah in 

dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske 
Toplice, (Uradni list RS, št. 41/13 z dne 13. 5. 2013).

2. člen
Črta se 1. in 2. člen odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-32/2013(0105)-25
Dolenjske Toplice, dne 20. februarja 2014

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

520. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske 
lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode ter zbiranja in odvoza komunalnih 
in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske 
Toplice

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice 
(Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in 5. člena Uredbe o meto-
dologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) 
ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb 
varstva okolja v Občini Dolenjske Toplice, je Občinski svet Ob-
čine Dolenjske Toplice na 23. seji dne 20. 2. 2014 ob obravnavi 
predloga cen komunalnih storitev sprejel

S K L E P
o potrditvi elaborata in predračunske lastne 

cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode  

ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških 
odpadkov v Občini Dolenjske Toplice

I.
Občinski svet potrjuje predložen elaborat o oblikovanju 

cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne služ-
be oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških 
odpadkov v Občini Dolenjske Toplice za leto 2014.

II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja 

obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter 
zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini 
Dolenjske Toplice za leto 2014.

Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim 
povračilom za leto 2014 za vse uporabnike:

Oskrba s pitno vodo Cena  
v EUR

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec   

Omrežnina priključka DN 20
faktor 1 9,1870 10,0598

Omrežnina priključka DN 25
faktor 3 27,5610 30,1793

Omrežnina priključka DN 40
faktor 10 91,8700 100,5977

Omrežnina priključka DN 50
faktor 15 137,8050 150,8965

Omrežnina priključka DN 80
faktor 50 459,3500 502,9883

Omrežnina priključka DN 100 
faktor 100 918,7000 1.005,9765

Omrežnina priključka DN 150 
faktor 200 1.837,4000 2.011,9530

Vodarina v m3 0,7184 0,7866

Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in pada-
vinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:

Odvajanje odpadnih voda Cena  
v EUR

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec   

Omrežnina priključka DN 20
faktor 1 8,8996 9,7451

Omrežnina priključka DN 25
faktor 3 26,6988 29,2352

Omrežnina priključka DN 40
faktor 10 88,9960 97,4506

Omrežnina priključka DN 50
faktor 15 133,4940 146,1759

Omrežnina priključka DN 80
faktor 50 444,9800 487,2531

Omrežnina priključka DN 100 
faktor 100 889,9600 974,5062

Omrežnina priključka DN 150 
faktor 200 1.779,9200 1.949,0124

Stroški izvajanja storitve v m3 0,3831 0,4195

Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:

Čiščenje odpadnih voda Cena  
v EUR

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec   

Omrežnina priključka DN 20
faktor 1 0,9766 1,0694

Omrežnina priključka DN 25
faktor 3 2,9298 3,2081

Omrežnina priključka DN 40
faktor 10 9,7660 10,6938
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Čiščenje odpadnih voda Cena  
v EUR

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

Omrežnina priključka DN 50
faktor 15 14,6490 16,0407
Omrežnina priključka DN 80
faktor 50 48,8300 53,4689
Omrežnina priključka DN 100 
faktor 100 97,6600 106,9377
Omrežnina priključka DN 150 
faktor 200 195,3200 213,8754

Stroški izvajanja storitve v m3 0,5462 0,5981

Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih 
in bioloških odpadkov za leto 2014 za vse uporabnike:

Zbiranje in odvoz komunalnih  
in bioloških odpadkov

Cena  
v EUR

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

Strošek javne infrastrukture  
na kg 0,0064 0,0070

Stroški izvajanja storitve na kg 0,1012 0,1108

Skupaj za kg 0,1076 0,1178
Strošek javne infrastrukture  
na m3 0,4114 0,4505

Stroški izvajanja storitve na m3 6,5446 7,1663

Skupaj za m3 6,9560 7,6168

Št. 032-32/2013(0103)-19
Dolenjske Toplice, dne 21. februarja 2014

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

521. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode ter zbiranja 
in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov 
v Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice 
(Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih 
javnih služb varstva okolja v Občini Dolenjske Toplice je Ob-
činski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. seji, dne 20. 2. 
2014, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel

S K L E P 
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe  

s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih 

in bioloških odpadkov  
v Občini Dolenjske Toplice

I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbi-
ranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini 
Dolenjske Toplice in subvencijo cene za izvajanje gospodar-
ske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvo-
za komunalnih in bioloških odpadkov iz sredstev občinskega 
proračuna. Sklep začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem 
listu RS, cene storitev in subvencije se uporabljajo s 1. dnem 
naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.

	
gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno
	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Oskrba	s	pitno	vodo Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV
Omrežnina	na	mesec
OMREŽNINA	priključka	DN	20	faktor	1 7,8310 8,5749 9,1870 10,0598
OMREŽNINA	priključka	DN	25	faktor	3 23,4930 25,7248 27,5610 30,1793
OMREŽNINA	priključka	DN	40	faktor	10 78,3100 85,7495 91,8700 100,5977
OMREŽNINA	priključka	DN	50	faktor	15 117,4650 128,6242 137,8050 150,8965
OMREŽNINA	priključka	DN	80	faktor	50 391,5500 428,7473 459,3500 502,9883
OMREŽNINA	priključka	DN	100	faktor	100 783,1000 857,4945 918,7000 1.005,9765
OMREŽNINA	priključka	DN	150	faktor	200 1.566,2000 1.714,9890 1.837,4000 2.011,9530

Vodarina	v	m3 0,7184 0,7866 0,7184 0,7866  

	
gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno

PREDLAGANA	ZARAČUNANA	CENA 	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Odvajanje	odpadnih	voda Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV
Omrežnina	na	mesec
OMREŽNINA	priključka	DN	20	faktor	1 5,6589 6,1965 8,8996 9,7451
OMREŽNINA	priključka	DN	25	faktor	3 16,9767 18,5895 26,6988 29,2352
OMREŽNINA	priključka	DN	40	faktor	10 56,5890 61,9650 88,9960 97,4506
OMREŽNINA	priključka	DN	50	faktor	15 84,8835 92,9474 133,4940 146,1759
OMREŽNINA	priključka	DN	80	faktor	50 282,9450 309,8248 444,9800 487,2531
OMREŽNINA	priključka	DN	100	faktor	100 565,8900 619,6496 889,9600 974,5062
OMREŽNINA	priključka	DN	150	faktor	200 1.131,7800 1.239,2991 1.779,9200 1.949,0124

Stroški	izvajanja	storitve	v	m3 0,3831 0,4195 0,3831 0,4195  

	

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:

Občina subvencionira ceno omrežnine za 14,76 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
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Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode:

	
gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno
	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Oskrba	s	pitno	vodo Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV
Omrežnina	na	mesec
OMREŽNINA	priključka	DN	20	faktor	1 7,8310 8,5749 9,1870 10,0598
OMREŽNINA	priključka	DN	25	faktor	3 23,4930 25,7248 27,5610 30,1793
OMREŽNINA	priključka	DN	40	faktor	10 78,3100 85,7495 91,8700 100,5977
OMREŽNINA	priključka	DN	50	faktor	15 117,4650 128,6242 137,8050 150,8965
OMREŽNINA	priključka	DN	80	faktor	50 391,5500 428,7473 459,3500 502,9883
OMREŽNINA	priključka	DN	100	faktor	100 783,1000 857,4945 918,7000 1.005,9765
OMREŽNINA	priključka	DN	150	faktor	200 1.566,2000 1.714,9890 1.837,4000 2.011,9530

Vodarina	v	m3 0,7184 0,7866 0,7184 0,7866  

	
gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno

PREDLAGANA	ZARAČUNANA	CENA 	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Odvajanje	odpadnih	voda Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV
Omrežnina	na	mesec
OMREŽNINA	priključka	DN	20	faktor	1 5,6589 6,1965 8,8996 9,7451
OMREŽNINA	priključka	DN	25	faktor	3 16,9767 18,5895 26,6988 29,2352
OMREŽNINA	priključka	DN	40	faktor	10 56,5890 61,9650 88,9960 97,4506
OMREŽNINA	priključka	DN	50	faktor	15 84,8835 92,9474 133,4940 146,1759
OMREŽNINA	priključka	DN	80	faktor	50 282,9450 309,8248 444,9800 487,2531
OMREŽNINA	priključka	DN	100	faktor	100 565,8900 619,6496 889,9600 974,5062
OMREŽNINA	priključka	DN	150	faktor	200 1.131,7800 1.239,2991 1.779,9200 1.949,0124

Stroški	izvajanja	storitve	v	m3 0,3831 0,4195 0,3831 0,4195  

	 Občina subvencionira ceno omrežnine za 36,41 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.

gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno
PREDLAGANA	ZARAČUNANA	CENA 	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Čiščenje	odpadnih	voda Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV
Omrežnina	na	mesec
OMREŽNINA	priključka	DN	20	faktor	1 0,6885 0,7539 0,9766 1,0694
OMREŽNINA	priključka	DN	25	faktor	3 2,0655 2,2617 2,9298 3,2081
OMREŽNINA	priključka	DN	40	faktor	10 6,8850 7,5391 9,7660 10,6938
OMREŽNINA	priključka	DN	50	faktor	15 10,3275 11,3086 14,6490 16,0407
OMREŽNINA	priključka	DN	80	faktor	50 34,4250 37,6954 48,8300 53,4689
OMREŽNINA	priključka	DN	100	faktor	100 68,8500 75,3908 97,6600 106,9377
OMREŽNINA	priključka	DN	150	faktor	200 137,7000 150,7815 195,3200 213,8754

Stroški	izvajanja	storitve	v	m3 0,4000 0,4380 0,5462 0,5981  

	
gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno
	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških

odpadkov Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV

Strošek	javne	infrastrukture	na	kg 0,0064 0,0070 0,0064 0,0070
Stroški	izvajanja	storitve	na	kg 0,0710 0,0777 0,1012 0,1108

SKUPAJ	za	kg 0,0774 0,0847 0,1076 0,1178

Strošek	javne	infrastrukture	na	m3 0,4114 0,4505 0,4114 0,4505
Stroški	izvajanja	storitve	na	m3 4,5886 5,0245 6,5446 7,1663

SKUPAJ	za	m3 5,0000 5,4750 6,9560 7,6168 	
	
	

Občina subvencionira ceno omrežnine za 29,50 % in ceno izvajanja storitve za 26,77 % za gospodinjstva in uporabnike z 
nepridobitno dejavnostjo.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:
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522. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 
111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 
57/12) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni 
list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske 
Toplice na 23. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Ugotovi se, da nepremičnina: parc. št. 4407 – pot, v izmeri 

3760 m², k.o. 1496 – Podturn, parc. št. 4408/2 – pot, v izmeri 
516 m², k.o. 1496 – Podturn, parc. št. 966/3 – pot, v izmeri 
4816 m², k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 4135/2 – pot, v izmeri 
2364 m², k.o. 1500 – Dobindol, predstavljajo javno dobro lokal-
nega pomena.

S tem sklepom se odvzame status javnega dobra nepre-
mičnini parc. št. 4407 in 4408/2, k.o. 1496 – Podturn in parc. 
št. 966/3, k.o. 1495 – Toplice ter parc. št. 4135/2, k.o. 1500 – 
Dobindol, vpisano v zemljiški knjigi kot javno dobro.

2. člen
Nepremičnina parc. št. 4407 in 4408/2, k.o. 1496 – Pod-

turn in parc. št. 966/3, k.o. 1495 – Toplice ter parc. št. 4135/2, 
k.o. 1500 – Dobindol, prenehajo biti javno dobro in se pri 
njih vknjiži lastninska pravica na ime Občina Dolenjske Topli-
ce, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, matična številka 
1365720000, do celote.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-32/2013(0105)-26
Dolenjske Toplice, dne 20. februarja 2014

Župan
Občine Dolenjske Toplice 

Jože Muhič l.r.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških 
odpadkov:

gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno
PREDLAGANA	ZARAČUNANA	CENA 	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Čiščenje	odpadnih	voda Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV
Omrežnina	na	mesec
OMREŽNINA	priključka	DN	20	faktor	1 0,6885 0,7539 0,9766 1,0694
OMREŽNINA	priključka	DN	25	faktor	3 2,0655 2,2617 2,9298 3,2081
OMREŽNINA	priključka	DN	40	faktor	10 6,8850 7,5391 9,7660 10,6938
OMREŽNINA	priključka	DN	50	faktor	15 10,3275 11,3086 14,6490 16,0407
OMREŽNINA	priključka	DN	80	faktor	50 34,4250 37,6954 48,8300 53,4689
OMREŽNINA	priključka	DN	100	faktor	100 68,8500 75,3908 97,6600 106,9377
OMREŽNINA	priključka	DN	150	faktor	200 137,7000 150,7815 195,3200 213,8754

Stroški	izvajanja	storitve	v	m3 0,4000 0,4380 0,5462 0,5981  

	
gospodinjstva	in	uporabniki uporabniki	s	pridobitno
	z	nepridobitno	dejavnostjo dejavnostjo

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških

odpadkov Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV Cena	v	EUR

Cena	v	EUR	z	

9,5	%	DDV

Strošek	javne	infrastrukture	na	kg 0,0064 0,0070 0,0064 0,0070
Stroški	izvajanja	storitve	na	kg 0,0710 0,0777 0,1012 0,1108

SKUPAJ	za	kg 0,0774 0,0847 0,1076 0,1178

Strošek	javne	infrastrukture	na	m3 0,4114 0,4505 0,4114 0,4505
Stroški	izvajanja	storitve	na	m3 4,5886 5,0245 6,5446 7,1663

SKUPAJ	za	m3 5,0000 5,4750 6,9560 7,6168 	
	
	

Občina subvencionira ceno izvajanja storitve za 29,89 % 
za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.

Št. 032-32/2013(0103)-20
Dolenjske Toplice, dne 21. februarja 2014

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.
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HRPELJE - KOZINA

523. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-
Brkina« Hrpelje

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek, 65/09 – popravek, 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 14.a člena Pra-
vilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih 
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol 
(Uradni list RS, št. 16/98, 82/03 in 61/05) ter 16. člena Statuta 
Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 18. redni seji dne 
13. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-

Brkina« Hrpelje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje 
(Uradni list RS, št. 67/97, 82/02, 59/08, 52/10 in 92/13), se 
4. člen spremeni tako, da se spremenjen glasi:

»Osnovna šola Hrpelje je ustanovljena za opravljanje 
osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega 
naslednje vasi območja: Hrpelje, Kozina, Beka, Ocizla, Klanec 
pri Kozini, Petrinje, Prešnica, Vrhpolje, Krvavi Potok, Nasirec, 
Mihele, Rodik, Tublje pri Hrpeljah, Slope, Materija, Bač pri 
Materiji, Povžane, Brezovica, Rožice, Skadanščina, Gradišica, 
Hotična, Slivje, Markovščina, Velike Loče, Orehek pri Materiji, 
Mrše, Gradišče pri Materiji, Kovčice, Brezovo Brdo, Ritomeče, 
Obrov, Javorje, Golac, Poljane pri Podgradu, Artviže, Tatre, 
Ostrovica in Odolina.«

2. člen
Besedilo 14. člena se v celoti črta.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2013-5
Hrpelje, dne 13. februarja 2014

Župan
Občine Hrpelje - Kozina

Zvonko Benčič Midre l.r.

KRŠKO

524. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2014 
za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in 
poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne 
zime v letu 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 49. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 
16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 

– prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski 
svet Občine Krško na 31. seji dne 20. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o zagotovitvi sredstev v letu 2014 za odpravo 

posledic neurja iz leta 2005 in poškodb  
na infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime  

v letu 2013

1. člen
S tem odlokom Občina Krško v letu 2014 zagotavlja 

sredstva za plačilo stroškov, nastalih pri odpravljanju posledic 
neurja iz leta 2005 in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotraj-
ne zime v letu 2013.

2. člen
Obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic 

škode iz prejšnjega člena znaša 330.000,00 €.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine. 

Obveznosti v breme sredstev rezerv se lahko prevzamejo 
sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v 
proračunski rezervni sklad.

3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, 

ki sta ga pripravila Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in 
Kabinet župana Občine Krško, razporedijo za:

Sanacijo plazu na Trški gori 270.000,00 €
Sanacijo zdrsa zemljine pod cesto JP 
691141 v Reštanju

60.000,00 €

Skupaj 330.000,00 €

4. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan 

posreduje Občinskemu svetu.

5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o zago-

tovitvi sredstev v letu 2014 za odpravo posledic neurja iz leta 
2005 (plaz na Trški gori) (Uradni list RS, št. 55/13).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 341-9/2014-O607
Krško, dne 20. februarja 2014

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

525. Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino 
neprofitne najemnine v občini Krško

Na podlagi devetega odstavka 118. člena Stanovanjske-
ga zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 
– ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odločba US RS, 62/10 
– ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 56/11 – odločba US RS, 87/11 in 
40/12 – ZUJF), prvega odstavka 7. člena Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni 
list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – 
ZUPJS-A) ter 16. in 79. člena Statuta občine Krško (Uradni list 
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) 
je Občinski svet Občine Krško na 31. seji dne 20. 2. 2014 sprejel
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O D L O K
o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne 

najemnine v občini Krško

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom Občina Krško (v nadaljevanju: občina) na 

svojem območju določa vpliv lokacije na vrednost stanovanja 
zaradi določitve višine neprofitne najemnine.

2. člen
Vpliv lokacije je različen za posamezna območja v občini 

in znaša največ 10 % neprofitne najemnine.

II. MERILA

3. člen
Na neprofitno najemnino zaradi lokacije stanovanja vpli-

vajo naslednja merila:
– velikost mesta oziroma naselja, v katerem se stanova-

nje nahaja, ki se opredeli s številom prebivalcev;
– prometne povezave obravnavanega mesta ali naselja 

z ostalimi mesti ali naselji, pri čemer se upošteva vrsta pove-

zave (cestna, železniška povezava, javni mestni in primestni 
promet) in kapaciteta teh povezav;

– oddaljenost stanovanja od središča mesta ali naselja, 
pri čemer se upošteva čas in stroške prevoza, ki so odvisni 
predvsem od kakovosti prometnic, prometnih sredstev in raz-
položljivosti ter časovna dostopnost javnega prometa;

– opremljenost z infrastrukturo oziroma komunalna opre-
mljenost, izražena z možnostjo, da se obstoječe sekundarno 
omrežje takoj priključi na obstoječe primarne vode vodovoda, 
toplovoda, plinovoda, kanalizacijskega kolektorja, razdelilne 
transformatorske postaje in kabelske televizije;

– oddaljenost od virov emisij in motnje zaradi hrupa, ki 
lahko nastanejo zaradi bližine železniške proge, regionalne 
ceste, gospodarskih objektov in podobno;

– bližina zelenih površin, kot so objekti za šport, rekreacijo 
in prosti čas (športna igrišča na prostem, javna otroška igrišča, 
parki in naravne zelene površine);

– bližina kulturnih in infrastrukturnih objektov, kot so stav-
be namenjene kulturi in razvedrilu, muzeji, upravni objekti, 
izobraževalni, trgovski, zdravstveni objekti in podobno.

III. OBMOČJA

4. člen
Posamezna območja v občini, na katerih se zaračunava 

najemnina zaradi vpliva lokacije so:

Območje Območje Območje

MERILA A B C

KRAJEVNA SKUPNOST Brestanica Krško polje Dolenja vas

Krško Raka Gora

Leskovec pri Krškem Podbočje Koprivnica

Senovo Veliki Podlog Rožno - Presladol

Senuše

Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna

Veliki Trn

Zdole

Gora

IV. VREDNOSTI MERIL PO POSAMEZNIH OBMOČJIH

5. člen
Vrednost meril iz 3. člena tega odloka so izražene v od-

stotkih in so za posamezna območja iz 4. člena tega odloka 
razvidne iz razpredelnice:

OBMOČJA A B C

velikost mesta oziroma naselja 3,5 % 2,5 % 1,5 %

prometne povezave obravnavanega mesta ali naselja z ostalimi mesti ali naselji 2 % 0,5 % 0,25 %

oddaljenost stanovanja od središča mesta ali naselja 1 % 1 % 0,5 %

opremljenost z infrastrukturo oziroma komunalna opremljenost 1 % 0,5 % 0,5 %

oddaljenost od virov emisij in motnje zaradi hrupa 0,5 % 1 % 1 %

bližina zelenih površin, kot so objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 1 % 1 % 1 %

bližina kulturnih in infrastrukturnih objektov 1 % 0,5 % 0,25 %

SKUPAJ: 10 % 7 % 5 %
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6. člen
Vpliv lokacije, na podlagi vrednosti meril iz prejšnjega 

člena tega odloka, je izražen v količniku vpliva lokacije, ki je za 
posamezna območja različen in znaša za:

OBMOČJE A B C

KOLIČNIK 1 0,7 0,5

7. člen
Osnova za izračun neprofitne najemnine je vred-

nost stanovanja, ugotovljena na podlagi Pravilnika o me-
rilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih 
stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05 – popr.) iz 
116. člena SZ-1.

Vrednost stanovanja za izračun neprofitne najemnine 
se izračuna po naslednji enačbi:

Vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x 
uporabna površina stanovanja x vpliv velikosti stanovanja 
(korekcijski faktor) x faktor vpliva lokacije stanovanja na 
višino neprofitne najemnine iz 6. člena tega odloka.

8. člen
Lastniki neprofitnih stanovanj, katerih stanovanja se na-

hajajo na območju občine lahko neprofitno najemnino zaraču-
navajo v skladu s tem odlokom.

V. KONČNA DOLOČBA

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

Republike Slovenije.

Št. 352-1/2014-O406
Krško, dne 20. februarja 2014

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

526. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2014

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 
5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 
31. seji dne 20. 2. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvah javnega dobra št. 1/2014

I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 4353/4 (ID 2578283), k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 1242/23 (ID 6245630), k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 1242/26 (ID 6245636), k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 977/4 (ID 6193256), parc.št. 977/6 (ID 6193257), 

parc.št. 977/8 (ID 6193253) in parc.št. 977/10 (ID 6193260), 
vse k.o. 1358 – Dolenji Leskovec,

– parc.št. 534/1 (ID 5827749), k.o. 1342 – Veliki Dol,
– parc.št. 3374/3 (ID 5852416), k.o. 1324 – Ravne,
– parc.št. 1244/54 (ID 6205136), k.o. 1321 – Leskovec,
– parc.št. 2963/4 (ID 3164419), k.o. 1323 – Veliki Trn,
– parc.št. 2963/5 (ID 477031), k.o. 1323 – Veliki Trn,
– parc.št. 2963/6 (ID 1484739), k.o. 1323 – Veliki Trn,

– parc.št. 2991/6 (ID 3167442), k.o. 1323 – Veliki Trn,
– parc.št. 2991/7 (ID 1487720), k.o. 1323 – Veliki Trn,
– parc.št. 3107 (ID 3287296), k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3008/2 (ID 4421030), k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3008/3 (ID 4757067), k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3006/14 (ID 5853044), k.o. 1329 – Veliki Pod-

log,
– parc.št. 3006/3 (ID 401235), k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3005/2 (ID 3041705), k.o. 1329 – Veliki Podlog,
– parc.št. 3003/27 – pot v izmeri 32 32 m2, k.o. 1329 – 

Veliki Podlog,
– parc.št. 3003/30 – pot v izmeri 3 19 m2, k.o. 1329 – 

Veliki Podlog,
– parc.št. 3004/8 – pot v izmeri 7 47 m2, k.o. 1329 – Veliki 

Podlog,
– parc.št. 3005/7 – cesta v izmeri 7 47 m2, k.o. 1329 – 

Veliki Podlog,
– parc.št. 3007/16 – cesta v izmeri 7 47 m2, k.o. 1329 – 

Veliki Podlog,
– parc.št. 3007/17 – cesta v izmeri 7 47 m2, k.o. 1329 – 

Veliki Podlog,
– parc.št. 3008/6 – pot v izmeri 7 47 m2, k.o. 1329 – Veliki 

Podlog,
– parc.št. 30018/1 – pot v izmeri 7 47 m2, k.o. 1329 – 

Veliki Podlog.

II.
Po ukinitvah javnega dobra se na nepremičninah vknjiži 

lastninska pravica v korist Občine Krško.

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

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri 
Okrajnem sodišču v Krškem.

Št. 478-31/2014-O507
Krško, dne 20. februarja 2014

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

527. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra 
št. 1/2014

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 
5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 
31. seji dne 20. 2. 2014 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2014

I.
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na 

nepremičninah:
– parc.št. 1366/9 (ID6097581), vpisana v k.o. 1330 – Ve-

liko Mraševo,
– parc.št. 66/51 (ID 5867381), vpisana v k.o. 1315 – Vi-

dem,
– parc.št. 66/48 (ID 5867378), vpisana v k.o. 1315 – Vi-

dem.
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II.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri 
Okrajnem sodišču v Krškem.

Št. 478-31/2014-O507
Krško, dne 20. februarja 2014

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

LITIJA

528. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. 
US in 40/12 – ZUJF), prvega odstavka 23. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. 
US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – 
popr.), 20/11 – Odl. US in 57/12) ter 16. člena Statuta Občine 
Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občin-
ski svet Občine Litija na 22. redni seji z dne 12. 2. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena
I.

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti 
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

1. k.o. 1838 Litija: 54 in 92/2.

II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene 

odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugoto-
vitveno odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti 
na nepremičninah iz prve točke tega sklepa v zemljiško knjigo 
izbrisalo zaznambo o javnem dobru.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-41/2013-66
Litija, dne 12. februarja 2014

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

LJUBLJANA

529. Sklep o začetku postopka priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu 
za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto 
in Zadobrovško cesto ter za povezavo 
Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 51. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb  

in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu  
za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto  

in Zadobrovško cesto ter za povezavo  
Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1

1.
Predmet sklepa

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev 
Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno 
avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z 
Zaloško cesto – MT 8/1 (Uradni list RS, št. 72/98, 78/10, 9/13; 
v nadaljnjem besedilu: LN).

2.
Ocena stanja in razlogi

LN je bil sprejet leta 1998. Od takrat so se na podro-
čju načrtovanja prometnic spremenili predpisi in Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana je sprejel Prometno politiko Mestne 
občine Ljubljana. LN nima opredeljenih toleranc, ki bi omo-
gočale spremembe v skladu z zahtevami omenjenih doku-
mentov. Z dopolnitvami toleranc LN bo omogočena izdelava 
projektne dokumentacije ter realizacija ceste in pripadajoče 
infrastrukture.

3.
Območje LN

Območje LN se nahaja v Mestni občini Ljubljani, v Četrtni 
skupnosti Polje, v katastrski občini 1772 – Slape. Območje 
LN sega od vzhodne avtoceste do Zadobrovške ceste, in 
sicer v dolžini približno 900 metrov in širini med približno 
30 in 65 metrov.

4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice  

za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci,  
ki sodelujejo pri pripravi LN

Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in oko-

lje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov 
na okolje

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

5.
Način pridobitve strokovne rešitve

Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev toleranč-
nega člena LN so strokovne rešitve Zaloške ceste, izdelane 
za potrebe priprave Občinskega prostorskega načrta Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del.

6.
Roki za pripravo LN

Priprava sprememb in dopolnitev LN se bo vodila po 
skrajšanem postopku.

Sprejem predloga LN je predviden 6 mesecev po začetku 
priprave LN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
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7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave LN

Pripravo sprememb in dopolnitev LN financira Mestna 
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene 
pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za pro-
storsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v 
pogodbi z izvajalcem.

8.
Objava in uveljavitev

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni 
strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.

Št. 3505-11/2014-1
Ljubljana, dne 27. februarja 2014

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

530. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 
ulica 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, 
št. 33/13) objavlja

C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, 

Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:

Tarifna skupina Enota Cena brez 
DDV na enoto

Dodatek 
za povečanje 
energetske 
učinkovitosti 

na enoto

22 % DDV Končna cena 
z DDV na enoto

     
GOSPODINJSKI ODJEM     
     
za dobavljene količine     
– za obračun po toplotnem števcu EUR/MWh 46,0292 0,5000 10,2364 56,7656
     
za priključno moč     
– za obračun po toplotnem števcu EUR/MW/leto 8.665,9755  1.906,5146 10.572,4901
   in obračun po vodomeru     
      
     
NEGOSPODINJSKI ODJEM     
     
za dobavljene količine     
– za obračun po toplotnem števcu EUR/MWh 51,2469 0,5000 11,3843 63,1312
     
za priključno moč     
– za obračun po toplotnem števcu EUR/MW/leto 10.031,2256  2.206,8696 12.238,0952
   in obračun po vodomeru     
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V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote in 
hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12) se dobavlje-
ne količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju 
z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera 
in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za 

posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 1/14.

3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi.

Ljubljana, dne 25. februarja 2014

Samo Lozej l.r.
Direktor

MIRNA PEČ

531. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Mirna Peč

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ter 16. člena 
Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 
40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 25. redni seji dne 
6. 2. 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Mirna Peč

1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Mirna Peč se imenuje:
za predsednico: Zofija Redek, roj. 1951, Novo mesto, 

Potočna vas 4,
za namestnico predsednice: Nina Mikec, roj. 1983, Mirna 

Peč, Postaja 7,
za članico: Irena Mežan, roj. 1959, Mirna Peč, Šranga 2,
za namestnico članice: Nataša Erpe, 1980, Mirna Peč, 

Marof 22 a
za članico: Tatjana Kupljenik, roj. 1980, Mirna Peč, Po-

staja 30,
za namestnico člana: Tina Papež, Mirna Peč, Jablan 12
za članico: Marija Parkelj, 1973, Mirna Peč, Vihre 2
za namestnika člana: Andrej Vovko, 1973, Mirna Peč, 

Biška vas 27.

2. člen
Sedež volilne komisije je v prostorih Občine Mirna Peč v 

Mirni Peči, Trg 2.

3. člen
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dose-

danji sestavi občinske volilne komisije – Sklep o imenovanju 
Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč (Uradni list RS, 
št. 13/10).

Št. 040-1/2014-1
Mirna Peč, dne 6. februarja 2014

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

MURSKA SOBOTA

532. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo 
za namene daljinskega ogrevanja

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 51/04, 26/05 – UPB1, 118/06, 9/07 – 
popr., 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), 
Soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k 
tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po 
priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4. 2005, Uredbo 
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode 
za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni 
list RS, št. 28/12) in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 
22/10-EZ-D in 57/11), distributer toplote objavlja

C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene 

daljinskega ogrevanja

I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s 

paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih za-
računava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote 
in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.

II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene da-

ljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:

Proizvod–storitev
Enota Cena brez DDV 

na enoto

Dodatek na pove-
čanje energetske 

učinkovitosti 
na enoto*

Končna cena 
brez DDV 
na enoto

Končna cena 
z DDV 

na enoto
Variabilni del:
Dobavljena toplota EUR/MWh
– stanovanjski odjem 63,0000 0,5000 63,5000 77,4700
– ostali odjem 77,6492 0,5000 78,1492 95,3420
Fiksni del:
Priključna moč EUR/kW/mesec
– stanovanjski odjem 1,5100 1,5100 1,8120
– ostali odjem 1,5100 1,5100 1,8120

* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, 
št. 114/09, 22/10 – EZ-D in 57/11), na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračuna prispevek k ceni toplote za 
povečanje energetske učinkovitosti.
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III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik 

storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega 
ogrevanja št. 00-002/2014-DP, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 10/14.

IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. marca 
2014 dalje.

Zap. št. C0-004/2014-DP
Murska Sobota, dne 25. februarja 2014

KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota

Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

SLOVENJ GRADEC

533. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu 
za izvedbo projekta Vrtec Šmartno

Na podlagi 11. člena in 36. do 40. člena Zakona o javno 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 16. čle-
na Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 22/99, 24/03, 10/05, 23/07 in 36/08) je občinski svet Me-
stne občine Slovenj Gradec na 14. dopisni seji dne 17. 2 2014 
sprejel

O D L O K
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 

projekta Vrtec Šmartno

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem aktom Mestna občina Slovenj Gradec (koncedent) 

ugotavlja javni interes za izvedbo projekta Vrtec Šmartno (v na-
daljevanju: projekt) v obliki javno-zasebnega partnerstva v skla-
du s svojimi zakonskimi pristojnostmi in določa način podelitve 
koncesije storitev za gradnjo, tekoče vzdrževanje, energetsko 
upravljanje, zavarovanje objekta in dajanje v uporabo.

Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja 

pravic in obveznosti iz naslova projekta in območje njenega 
izvajanja,

2. pogoje, ki jih mora izpolniti zasebni partner (v nadalje-
vanju: koncesionar),

3. splošne pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
5. način financiranja koncesionirane dejavnosti,
6. način podelitve koncesije,
7. nadzor nad izvajanjem koncesije,
8. prenehanje koncesijskega razmerja,
9. druge pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti.

II. PREDMET KONCESIJE IN UPORABNIKI STORITEV

2. člen
Predmet koncesije je opravljanje storitev gradnje in 

obratovanja objekta Vrtec Šmartno, ki jih koncesionar v obliki 
uporabe objekta zaračunava uporabnikom. Območje izvajanja 
koncesije je določeno s koncedentovo idejno zasnovo in pro-
jektno nalogo.

3. člen
Koncesija zajema zlasti:
– gradnjo v skladu s koncedentovo projektno nalogo in 

idejno zasnovo projekta,
– tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi,
– energetsko upravljanje objekta v koncesijski dobi,
– zavarovanje objekta,
– dajanje prostorov objekta v uporabo uporabnikom.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model 

projektiraj – zgradi – obratuj – prenesi v posest in last).

4. člen
Uporabniki predmeta koncesije so javni zavod na pod-

ročju predšolske vzgoje in izobraževanja, drugi javni zavodi, 
društva, vsi iz Mestne občine Slovenj Gradec, vsi kot uporab-
niki prostorov objekta Vrtec Šmartno.

Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja 
izvajanje koncesionirane dejavnosti in koncedentu posreduje 
svojo oceno izvajanja koncesionirane dejavnosti.

III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega 

prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega 
prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpol-
njuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti 
v Republiki Sloveniji.

6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za 

čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvali-
tetno storitev za uporabnike,

– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju 
dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugi-
mi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije (načrtovanje, 
upravljanje in vzdrževanje objekta in naprav, ki so predmet 
koncesije),

– da pripravi in predloži ceno v predpisani strukturi cene,
– da bo sklenil zavarovanje za odgovornosti za škodo, ki 

jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo 
on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu 
ali tretjim osebam,

– da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz 
tega odloka in pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da predloži jamstvo za kontinuirano in kvalitetno izvaja-
nje koncesionirane dejavnosti,

– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja 
tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki 
Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih 
uporabo Republika Slovenija priznava,

– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE 
DEJAVNOSTI

7. člen
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se 

uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba 
mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izva-
janje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, 
da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, 
ki jih najlažje obvladuje. Koncesionar mora s pogodbo izrecno 
prevzeti vsa tveganja financiranja celotnega projekta javno-za-
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sebnega partnerstva, vsa tveganja gradnje in iz njega izhajajo-
ča tveganja, vsa tveganja zagotavljanja storitev, vsa tveganja 
racionalne rabe energije in vsa tveganja obsega tekočega 
vzdrževanja. Koncedent mora s pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učin-
kovito zavarovanje javnega interesa.

Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opra-

vljanje storitev ter nemoteno izvajanje dejavnosti uporabnikov,
– izvajati storitve tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev 

koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potreb uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge 

standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o koncesionirani 

dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti 

strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane 
dejavnosti oziroma svojim delom,

– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno konce-
dentu in drugim z izvajanjem koncesionirane dejavnosti,

– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti konce-
dentu v last in posest objekt, s katerim bo izvajal koncesioni-
rano dejavnost,

– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije.

V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

8. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno oprede-

lita v koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje se začne s 
podpisom koncesijske pogodbe in traja 1 + 15 let (eno leto za 
izgradnjo objekta in 15 let obratovanja in uporabe objekta).

VI. NAČIN FINANCIRANJA KONCESIJE

9. člen
Izvajanje koncesije se financira z zaračunavanjem storitev 

koncesionirane dejavnosti uporabnikom storitev (tretjim ose-
bam) in se natančno opredeli v koncesijski pogodbi.

VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

10. člen
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o 

javno-zasebnem partnerstvu. Merilo za izbor koncesionarja je 
najnižja cena ure uporabe objekta.

Javni razpis vsebuje navedbe o:
– izvedbi projekta na način javno-zasebnega partnerstva,
– imenu oziroma firmi in sedežu javnega partnerja,
– objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in aktu 

o javno-zasebnem partnerstvu,
– predmetu, naravi in obsegu ter območju javno-zaseb-

nega partnerstva,
– začetku in trajanju javno-zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– dostopu do razpisne dokumentacije,
– kraju, roku in pogojih za predložitev ponudb,
– zahtevah glede vsebine ponudb,
– pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati kon-

cesionar in dokazilih o njihovem izpolnjevanju,
– pogojih za predložitev skupne ponudbe,
– merilih za izbiro najugodnejše ponudbe,
– naslov, datum in uro odpiranja ponudb,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– o odgovorni osebi za dajanje informacij,
– druge navedbe.

11. člen
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan 

v skladu z 52. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. 

Komisija odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če je 
zanjo glasovala večina vseh članov komisije.

Komisija pripravi končno poročilo o ocenjevanju prispelih 
ponudb, ki je podlaga za odločanje na občinskem svetu. Od-
ločitev občinskega sveta je pogoj za izdajo sklepa o izbiri kon-
cesionarja. Obvestilo o izboru izda direktor občinske uprave.

12. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena 

od ponudb zanj ni sprejemljiva, ne izbere koncesionarja.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo organi konce-

denta. Koncesionar mora na vsako zahtevo koncedenta podati 
poročilo o opravljanju dejavnosti iz koncesijske pogodbe in 
dovoliti koncedentu vpogled v tisti del svojega poslovanja, ki 
se nanaša na koncesijo. Koncesionar mora koncedentu predati 
letno poročilo o izvajanju koncesije za preteklo leto najkasneje 
do 30. aprila tekočega leta.

Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo 
pristojne inšpekcijske službe.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

14. člen
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

15. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem.
Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih 

hujših kršitev koncesijske pogodbe, kot so neizvajanje koncesi-
onirane dejavnosti oziroma njeno izvajanje v nasprotju z določili 
tega akta ali koncesijske pogodbe, neizpolnjevanje predpisanih 
pogojev za izvajanje koncesionirane dejavnosti, neustrezno 
vzdrževanje objekta in neizpolnjevanje prevzetih obveznosti, 
določenih v razpisu in koncesijski pogodbi.

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge med-
sebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo 
v koncesijski pogodbi.

16. člen
Z odkupom koncesije s strani koncedenta preneha konce-

sijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati konce-
sijsko dejavnost pred potekom časa trajanja koncesije, izvaja-
nje koncesionirane dejavnosti pa prevzame koncedent. Način, 
obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.

17. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede 

na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za 

to določenem roku,
– če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno 

in pravočasno, torej tako, da so povzročene motnje v izvajanju 
predšolske dejavnosti,

– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih 
predpisov ali določil koncesijske pogodbe,

– če koncesionar pri svoji dejavnosti ne spoštuje stan-
dardov na področju predšolske dejavnosti, ki se nanašajo na 
objekt ali navodil koncedenta,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izva-
jati kot koncesija,

– v primeru stečaja koncesionarja.
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Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za od-
pravo kršitev.

Koncedent bo v primeru stečaja koncesionarja uveljavljal 
izločitveno pravico, skladno z 81. členom Zakona o javno-za-
sebnem partnerstvu.

X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONARNE 
DEJAVNOSTI

18. člen
Vstop druge pravne ali fizične osebe v koncesijsko raz-

merje namesto koncesionarja je možen samo s pisno privoli-
tvijo koncedenta.

Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opra-
vljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zara-
di višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki bi nastale zaradi 
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi 
sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.

19. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem kon-

cesionirane dejavnosti dajanja objekta projekta v uporabo se 
določi s koncesijsko pogodbo.

XI. KONČNA DOLOČBA

20. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 411-38/2013
Slovenj Gradec, dne 20. februarja 2014

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

SLOVENSKE KONJICE

534. Sklep o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu 
industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni 
list SRS, št. 41/86) in Odloka o spremembah in 
dopolnitvah ZN Industrijska cona Slovenske 
Konjice – območje Kostroj (Uradni list RS, 
št. 56/97) – za dejavnost Podkubovšek s.p.

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostor-
skem 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, 109/12) ter 27. člena Statuta 
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 18/10) je župan Občine Slovenske 
Konjice sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone 
Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86) 
in Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN 

Industrijska cona Slovenske Konjice – območje 
Kostroj (Uradni list RS, št. 56/97) – za dejavnost 

Podkubovšek s.p.

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Opredeljeno območje obsega parc. št. 545/21, 919/270, 

919/271, 479/53, 479/59, k.o. Slovenske Konjice in je v lasti 

Marjan Podkubovšek. Leži v območju sprememb in dopolnitev 
ZN Industrijska cona Slovenske Konjice – Območje Kostroj in 
delno sega v območje, ki se ureja z odlokom o ZN Industrijska 
cona Slovenske Konjice.

Lastnik zemljišča želi dejavnost prenesti iz matičnega 
podjetja v Tepanju na novo lokacijo v Industrijsko cono Slo-
venske Konjice.

Na parceli stoji hala – obratovalnica, ki je služila kot me-
hanična delavnica, ki pa je bila že nekaj let zaprta. Za potrebe 
dejavnosti bo potrebno objektu spremeniti namembnost in ga 
dozidati, povečati in urediti za potrebe dejavnosti.

Razlogi za spremembe in dopolnitve akta
Naročnik potrebuje nove delovne površine za opravljanje 

registrirane dejavnosti Marjan Podkubovšek s.p., ki jo zdaj 
opravlja na lokaciji v Tepanju.

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev 
prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZPNačrt).

2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na 

parcele številka 545/21, 919/270, 919/271, 479/53, 479/59, 
k.o. Slovenske Konjice.

Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice 
za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni 
list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja 
Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 
1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, 
št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot 
stavbo zemljišče.

Območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske 
Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86) in Odlokom o spremem-
bah in dopolnitvah ZN Industrijska cona Slovenske Konjice 
– območje Kostroja (Uradni list RS, št. 56/97).

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo spre-

memb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na 
obravnavani objekt, bo priskrbel naročnik.

4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in 
njegovih posameznih faz

Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega 
akta je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega 
sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v na-
slednjih tridesetih dneh. Sprejem predloga akta je predviden 
v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upo-
števani so okvirni roki.

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek 

pridobivanja smernic in mnenj so:
– ELEKTRO Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-

ribor
– PETROL Slovenska energetska družba, Ljubljana
– JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slov. 

Konjice
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slov. 

Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije, veljati začne naslednji dan po objavi.

Št. 3500-0001/2014
Slovenske Konjice, dne 21. februarja 2014

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.
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ŠKOCJAN

535. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in 
gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na območju Občine Škocjan

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: 
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11 in 92/13), Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 
– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: 
U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 
20/11 Odl. US: U-I-165/09-34 in 57/12), 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), Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 109/12), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/11 – UPB8, 43/11 Odl. US: U-I-166/10-8 in 21/13), Od-
loka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan (Uradni 
list RS, št. 40/97 in 51/01), 17. člena Statuta Občine Škocjan 
(Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 
25. redni seji dne 18. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja  

in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske 
javne službe odlaganja ostankov predelave  

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov  
na območju Občine Škocjan

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(Vsebina)

1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja obve-

zne gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih 
odpadkov in gospodarske javne službe obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ško-
cjan (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine 
Škocjan (v nadaljevanju: občina), ki obsega:

– splošne določbe,
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne 

službe,
– vrste in obseg storitev javne službe in njihova prostor-

ska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– viri financiranja in način obračunavanja storitev,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka in kazenske do-

ločbe.

2. člen
(Namen)

S tem odlokom se določa:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne 

službe,
– vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostor-

ska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,

– viri financiranja javne službe, način oblikovanja tarife in 
obračun storitev javne službe,

– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– sankcije za kršitev določb tega odloka,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja te javne službe.

3. člen
(Cilji)

Cilji javne službe po tem odloku so:
– zagotoviti ustrezno organiziranost izvajanja ravnanja z 

odpadki v skladu z zakonodajo in ostalimi predpisi,
– zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij komu-

nalnih odpadkov,
– zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov, preden se 

jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov,
– zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno rabo 

ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne 
embalaže, ki je komunalni odpadek,

– uveljavitev načela “stroške plača povzročitelj komunal-
nih odpadkov”,

– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih pro-
gramov na področju ravnanja z odpadki,

– zagotoviti učinkovito izločevanje organskih biorazgra-
dljivih odpadkov,

– zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede 
na vir nastajanja odpadkov, osveščanje in obveščanje uporab-
nikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki.

4. člen
(Pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-
dnji pomen:

1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim 
po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter sto-
ritvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju občine.

2. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsaka fizična, 
pravna in druga oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju 
občine in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzro-
čitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu 
povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne od-
padke izvajalcu javne službe ali pravna oseba, ki v skladu s tem 
odlokom lahko z izvajalcem javne službe sklene pogodbeno 
razmerje za ravnanje z odpadki.

3. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je praviloma ne-
posredno pri povzročitelju odpadkov, kjer izvajalcu javne službe 
prepuščajo te odpadke. Povzročitelj komunalnih odpadkov na 
prevzemnem mestu prepušča kosovne odpadke na osnovi 
izdanega naročila (dopisnice) izvajalcu javne službe.

4. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, 
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej 
določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke 
v za to namenjenih posodah. Prevzemno mesto komunalnih 
odpadkov, ki je praviloma na javni površini, se za posamezno 
stavbo ali skupino stavb določi v postopku izdaje dovoljenja za 
poseg v prostor. Če v postopku iz prejšnjega stavka prevzemno 
mesto komunalnih odpadkov ni bilo določeno, se ga določi ob 
začetku izvajanja storitev javne službe prevzemanja komunal-
nih odpadkov z vpisom v register prevzemnih mest. Prevzemno 
mesto je lahko hkrati zbirno mesto. Za urejenost in čistočo 
prevzemnega in zbirnega mesta skrbi izvajalec javne službe.

5. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so 
nameščene posode, v katere povzročitelji komunalnih odpad-
kov neovirano odlagajo komunalne odpadke. Zbirno mesto 
komunalnih odpadkov praviloma ni na javni površini. Zbirno 
mesto komunalnih odpadkov je lahko tudi na drugih površinah. 
Če je zbirno mesto hkrati tudi prevzemno mesto, le-to ne sme 
biti oddaljeno od mesta prevzema več kot 10 metrov, sicer 
mora povzročitelj ob določenem prevzemu zagotoviti prestavi-
tev posode do prevzemnega mesta ter po izpraznitvi ponovno 
vrnitev na zbirno mesto.
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6. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit pro-
stor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje 
vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komu-
nalnih odpadkov prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in 
kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra se lahko uredi 
tudi zbiralnica nevarnih frakcij.

7. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine 
Ločeno zbrane frakcije in ločeno zbrana odpadna embalaža, 
ki je komunalni odpadek iz podskupine Embalaža, vključno 
z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek s kla-
sifikacijskega seznama odpadkov, določenega z uredbo, ki 
ureja to področje.

8. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso ne-
varni odpadki in na katere se nanaša s tem odlokom določen 
najmanjši obseg oskrbe. Ločene frakcije so določene v uredbi, 
ki ureja to področje.

9. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo 
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z 
odpadki, na katere se nanaša s tem odlokom določen najmanjši 
obseg oskrbe. Nevarne frakcije so določene v uredbi, ki ureja 
to področje.

10. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine Drugi 
komunalni odpadki s klasifikacijskega seznama odpadkov, do-
ločenega v uredbi, ki ureja to področje, ki zaradi svoje velikosti, 
oblike in teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih za 
odpadke.

11. Oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje 
nevarne snovi, je zavržena oprema, ki vsebuje klorofluo-
roogljike, in zavržena električna in elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi iz podskupine Ločeno zbrane frak-
cije s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v 
predpisu o ravnanju z odpadki, kot so hladilniki, zamrzo-
valniki, toplotne črpalke in klimatske naprave, ki vsebujejo 
klorofluoroogljike ali klorofluoro-ogljikovodike, avdiovizualna, 
računalniška ali druga elektronska oprema, ki se uporablja 
v gospodinjstvu.

12. Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni odpadki, 
iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije iz klasifikacijskega 
seznama odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki, 
ali ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih od-
padkov, ki jih zaradi njihove sestave in načina nastajanja pra-
viloma ni možno razvrstiti v skupino Ločeno zbrane frakcije ali 
v druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino Embalaža, 
vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek v 
standardnem klasifikacijskem seznamu odpadkov.

13. Biološki odpadki so ločeno zbrane frakcije organskih 
kuhinjskih odpadkov in odpadkov z vrtov, primernih za kom-
postiranje.

14. Odpadna embalaža je odpadna primarna in sekun-
darna embalaža, ki je komunalni odpadek skladno z uredbo, 
ki ureja to področje.

15. Embalaža iz sestavljenih materialov je embalaža, ki 
je sestavljena iz več slojev različnih materialov, ki jih ročno ni 
mogoče razstaviti ali drugače med seboj ločiti.

16. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, 
urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje 
posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih od-
padkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.

17. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen 
za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, 
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe 
te frakcije oddajajo.

18. Premična zbiralnica je tovorno vozilo, opremljeno za 
ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem 
urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji ko-
munalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo. 
Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali 
ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši čas začasno uredi 
in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij.

19. CeROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske 
je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, sortiranje, 

kompostiranje, mehansko-biološka obdelava komunalnih od-
padkov, odlaganje odpadkov po obdelavi, začasno skladiščenje 
ločenih frakcij ter odlaganje nenevarnih odpadkov.

20. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje biolo-
ških odpadkov rastlinskega izvora z vrtov in kuhinjskih odpad-
kov, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinj-
stvom, če gre za večstanovanjski objekt z vrtom. Povzročitelj 
lahko kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske odpadke, če 
ima za tako kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost 
zagotavlja postavitev kompostnika, kompostnik pa je zastrt ali 
tako izdelan, da se odpadkov, ki se v njem kompostirajo, nepo-
sredno iz stanovanjskih stavb ali javnih poti ne vidi.

21. Mala komunalna kompostarna je namenski objekt za 
predelavo biološko razgradljivih odpadkov z letno zmogljivostjo 
predelave, ki ne presega 100 ton neobdelanih biološko raz-
gradljivih odpadkov in je namenjena kompostiranju odpadkov 
rastlinskega izvora z vrtov in javnih zelenih površin in biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zeleni 
vrtni odpad. Primerno zemljišče in dostop zagotovi pristojni 
organ občine.

Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, 
kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so 
izdani na njihovi podlagi.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

5. člen
(Izvajalec javne službe)

(1) Občina Škocjan je so/lastnik objektov in naprav za 
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne 
službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odla-
ganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih od-
padkov in zagotavlja izvajanje javne službe v obliki javnega 
podjetja na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s tem odlokom.

(2) Izvajalec obvezne javne službe zbiranje in prevoz 
komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov pre-
delave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in upravljalec 
objektov in naprav za zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov 
in gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunal-
nih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na celotnem območju občine sta javni 
podjetji Komunala Novo mesto, d. o. o. (za področje zbiranja in 
prevoza) ter CEROD d.o.o., (ostale dejavnosti), (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalec javne službe).

Občina zagotavlja javno službo v javnem podjetju za:
– zbiranje kosovnih odpadkov,
– odpadne električne in elektronske opreme,
– zbiranje nevarnih frakcij,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– zbiranje ločenih frakcij,
– zbiranje gradbenih odpadkov in odpadkov iz te skupine, 

ki vsebujejo azbest,
– obdelavo odpadkov in
– odlaganje odpadkov.
Občina Škocjan, je soustanoviteljica JP Komunala Novo 

mesto d.o.o., na osnovi Odloka o ustanovitvi JP Komunala 
Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05) in družbene 
pogodbe Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. z dne 
27. 8. 2009, opr. št. SV-266/09, zato se določila slednjih aktov 
in tega Odloka smiselno uporabljajo, kolikor ni v nasprotju z 
zakonom ali drugimi predpisi, tudi za investicije v komunalno 
gospodarsko infrastrukturo v lasti občine in druge dejavnosti 
ter pravna razmerja (blago, storitve, gradnje) z občinami usta-
noviteljicami.

Navedene dejavnosti lahko javno podjetje opravlja na 
podlagi Zakona o javnem naročanju kot notranje naročilo.
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III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE  
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

6. člen
(Izvajanje javne službe)

Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. Izločevanje papirja, lepenke, stekla in drugih ločenih 

frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno 
zbiranje frakcij) v naslednjem obsegu:

– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunal-
nih odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij zbirnih 
centrih in v okviru sistema uporabe namenskih zbirnih vreč za 
zbiranje mešane embalaže,

– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gostinski 
dejavnosti in v turistični dejavnosti,

– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih, 
športnih in drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem,

– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komu-
nalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,

– prevzemanje odpadne električne in elektronske opreme, 
ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi in jo 
povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru,

– prevzemanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki 
nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih pov-
zročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,

– oddajanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru 
ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih 
centrih, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z 
embalažo in odpadno embalažo,

– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo lo-
čenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij 
v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih in niso odpadna 
embalaža,

– oddajanje nevarnih frakcij, prevzetih v zbirnih centrih, 
izvajalcu zbiranja nevarnih frakcij iz tretje točke tega člena,

– oddajanje v zbirnih centrih prevzetih kosovnih odpadkov 
izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,

– oddajanje v zbirnih centrih prevzete opreme, ki se 
uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, izvajalcu 
zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,

– zagotavljanje predelave in oddajanja v predelavo in od-
stranjevanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo 
pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in so prevzeti v zbirnih 
centrih od povzročiteljev komunalnih odpadkov,

– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov 
za prepuščanje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij,

– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zaboj-
nikov in druge opreme v zbirnih centrih, ki je namenjena 
prepuščanju in oddajanju ločenih frakcij in nevarnih frakcij, 
kosovnih odpadkov in gradbenih odpadkov manjših količin v 
zbirnih centrih,

– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje ostalih 
zabojnikov za zbiranje ločenih frakcij,

– nabava vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– po pooblastilu občine načrtovanje, pridobitev zemljišč, 

graditev ter urejanje in vzdrževanje prostorov zbiralnic in zbir-
nih centrov in

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o lo-
čeno zbranih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z 
odpadki.

2. Zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– kosovni odpadki se zbirajo na poziv povzročiteljev iz 

gospodinjstev in uporabnikov objektov, ki so občasno v uporabi, 
na osnovi poslanih dopisnic. Vsi ti povzročitelji imajo letno na 
voljo eno dopisnico, ki jo prejmejo po pošti ali izpolnijo elektron-
sko dopisnico, ki je dostopna na spletni strani izvajalca javne 
službe. Ob vsakokratnem naročilu lahko povzročitelj odda do 
količine dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Odvoz ve-
čjih količin odpadkov izvajalec zaračuna po veljavnem ceniku 
stranskih storitev.

– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih je izvaja-
lec ločenega zbiranja frakcij iz prve točke tega odstavka prevzel 
v zbirnem centru,

– obdelava kosovnih odpadkov,
– oddajanje in odstranjevanje obdelanih kosovnih od-

padkov,
– nabava vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov 

za prevzemanje kosovnih odpadkov,
– načrtovanje, graditev objektov ter nabava in vzdrževa-

nje opreme za obdelavo kosovnih odpadkov in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o koli-

činah in vrstah ločenih frakcij po obdelavi kosovnih odpadkov 
po predpisih na področju ravnanja z odpadki.

3. Zbiranje nevarnih frakcij iz gospodinjstev v naslednjem 
obsegu:

– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komu-
nalnih odpadkov oddajajo v premičnih zbiralnicah nevarnih 
frakcij,

– redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih je izvajalec 
ločenega zbiranja frakcij iz prve alineje te točke prevzel v zbi-
ralnici nevarnih frakcij, nameščeni v zbirnem centru,

– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,
– oddajanje v odstranjevanje in predelavo prevzetih ne-

varnih frakcij,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbra-

nih nevarnih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z 
odpadki.

4. Zbiranje komunalnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– prevzemanje komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji 

komunalnih odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih za 
komunalne odpadke v posodah za biološke odpadke in v po-
sodah za ostale odpadke,

– oddajanje prevzetih komunalnih odpadkov v CeROD,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje posod, 

v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz gospodinjstev 
prepuščajo komunalne odpadke,

– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih 
odpadkov,

– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za 
vsa dela javne službe, določena v tem členu,

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbra-
nih komunalnih odpadkih po predpisih na področju ravnanja z 
odpadki.

5. Upravni postopki – javna pooblastila:
– Izvajalec izdaja smernice in mnenja k medobčinskim 

in občinskim prostorskim aktom, za kar mora pripravljavec 
prostorskega akta predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon 
o prostorskem načrtovanju.

– Izvajalec, kot pristojni soglasodajalec, izdaja soglasja 
in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentacijam za 
izvedbo, če nameravana gradnja leži na območju varovalnega 
pasu gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti izvajalca, 
ali če nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske 
javne infrastrukture v pristojnosti izvajalca, za kar mora inve-
stitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi 
objektov.

– Izvajalec, kot pristojni soglasodajalec, sodeluje v po-
stopkih pridobitve uporabnih dovoljenj.

– Stroške za izdajo dokumentov definiranih v prvi, drugi 
in tretji alinei, izvajalec zaračuna občini.

6. Dejavnost CeROD-a v naslednjem obsegu:
– razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov, ki so name-

njeni za odlaganje, kompostiranje odpadkov, mehansko biolo-
ška predelava odpadkov,

– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– oddajanje odpadne embalaže, ki je izločena v okvi-

ru razvrščanja komunalnih odpadkov v sortirnici, v predelavo 
skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno 
embalažo,
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– zagotavljanje predelave ločeno zbranih odpadkov in 
oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so izločene v okviru 
izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov 
v sortirnici in niso odpadna embalaža,

– oddajanje nevarnih frakcij, ki so izločene v okviru izlo-
čanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov v 
sortirnici, izvajalcu zbiranja nevarnih ločeno zbranih frakcij iz 
3. točke tega člena,

– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja ko-
munalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z od-
padki,

– odlaganje nenevarnih odpadkov,
– trajno skladiščenje nevarnih odpadkov – azbest,
– zbiranje odpadkov v okviru zbirnega centra CeROD in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz de-

javnosti CeROD po predpisih na področju ravnanja z odpadki.

7. člen
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnih centrih, in 

sicer za območje celotne občine.

8. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnih 

centrih iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno s tran-

sportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik,
– drobno plastiko,
– odpadke iz plastike, vključno s transportno, skupin-

sko in prodajno embalažo iz plastike in kompozitov, ki hkrati 
opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže,

– drobne odpadke iz kovin, vključno s transportno, sku-
pinsko in prodajno embalažo iz kovin, ki hkrati opravlja funk-
cijo skupinske in prodajne embalaže,

– les, vključno s transportno, skupinsko in prodajno 
embalažo iz lesa,

– oblačila,
– tekstil,
– doze za razpršila (aerosoli),
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih 

snovi,
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v skupine 

16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu 
odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki,

– odpadno električno in elektronsko opremo in
– kosovne odpadke.
Zbirni centri so opremljeni tudi za prepuščanje odpadkov 

z vrtov, kot so trava, vejevje, listje, rože in drugi zeleni obrez-
ki in manjših količin gradbenih odpadkov in odpadkov iz te 
skupine, ki vsebujejo azbest, ki nastajajo v gospodinjstvih pri 
vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih v zbirnem centru 
prepuščajo povzročitelji iz gospodinjstev. Prevzem odpadkov, 
ki vsebujejo nevarne snovi, se prevzema le v primeru, ko so 
v zbirnem centru zagotovljeni pogoji za prevzem in začasno 
skladiščenje nevarnih snovi.

9. člen
V zbiralnicah ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih frakcij 

zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzro-
čitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih 
zabojnikih, nameščenih na prostoru zbiralnice:

– plastično, kovinsko in drugo sestavljeno drobno em-
balažo,

– papirja in lepenke, vključno z drobno odpadno emba-
lažo iz lepenke in

– odpadne embalaže iz stekla,
– bioloških odpadkov.
Ločene frakcije iz prejšnjega odstavka, ki nastajajo v 

stavbi, v kateri se izvaja gostinska dejavnost ali turistična 

dejavnost s kapaciteto več kot 20 nočitev, se prepuščajo 
izvajalcu zbiranja ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo 
lastniki ali upravljavci teh stavb sami. Več izvajalcev turističnih 
in gostinskih dejavnosti v isti stavbi ali v sosednjih stavbah 
lahko uredijo skupno zbiranje ločenih frakcij v zabojnikih, ki 
jih zagotovijo sami v prostorih enega od njih.

10. člen
(Zbiranje ločenih frakcij)

Zbiralnice se uredi v skladu z uredbo, ki ureja to po-
dročje.

11. člen
V okviru zbiranja ločenih frakcij se v zbirnih centrih 

povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja tudi redno 
oddajanje nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov, gradbenih od-
padkov manjših količin in odpadkov iz te skupine, ki vsebujejo 
azbest. Prevzemanje teh odpadkov mora biti nadzorovano z 
osebjem, ki je usposobljeno za tak prevzem.

12. člen
Občasno prevzemanje nevarnih frakcij do izgradnje zbir-

nega centra zagotavlja izvajalec javne službe v premičnih 
zbiralnicah nevarnih frakcij.

Oddajanje nevarnih komunalnih odpadkov v premičnih 
zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem komunalnih od-
padkov zagotavlja enakomerno razporejeno po celotnem ob-
močju občine. Podrobna razporeditev se določi s programom 
(urnikom) zbiranja nevarnih frakcij.

13. člen
(Obveznost vključevanja v zbiranje in odvoz)

Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za 
lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine 
in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali 
počitniških hiš in drugih podobnih gospodarskih objektih, ali 
če se v njih izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni 
odpadki.

Komunalne odpadke izvajalec javne službe prevzema 
tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno 
vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.

Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka 
posamična etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost 
in se lastnik ali uporabnik etažne enote z izvajalcem javne 
službe in upraviteljem objekta dogovori, da se komunalni 
odpadki iz etažne enote prepuščajo izvajalcu javne službe 
posebej in neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo 
pri drugih uporabnikih stavbe.

14. člen
(prevzem odpadkov)

Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na pre-
vzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji komunalnih 
odpadkov v posodah naslednjih velikosti: 120, 240, 360, 660, 
770, 1100 litrov in kesoni 5 m3 in 7 m3.

Povzročitelji komunalnih odpadkov na prevzemnih me-
stih razvrščajo komunalne odpadke v skladu s programom 
(urnikom), ki ga uvede izvajalec javne službe. Za ostale 
netipizirane posode, si mora povzročitelj pridobiti pisno so-
glasje izvajalca. Tipizirane vrečke za mešane komunalne 
odpadke so praviloma namenjene za zbiranje in prevzemanje 
mešanih komunalnih odpadkov, ki se občasno pojavijo v ve-
čjih količinah pri povzročiteljih. Če izvajalec javne službe za 
posamezno območje poselitve odloči, da morajo uporabniki 
storitev javne službe zagotoviti možnost prepuščanja mešanih 
komunalnih odpadkov v vrečah, je takšen način obvezen za 
vse uporabnike na tem območju.

Tipizirane vreče se lahko uporabijo tudi za ostale vrste 
ločeno zbranih odpadkov, vendar le na način in ob pogojih, 
ki jih določi izvajalec javne službe s posebnim programom.
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15. člen
(Minimalni standard oskrbe)

Skupna prostornina vseh posod, v katerih povzročitelji 
komunalnih odpadkov iz posamezne stavbe prepuščajo ko-
munalne odpadke, mora biti večja od prostornine najmanjše 
količine komunalnih odpadkov, ki nastanejo v tej stavbi v 
enem tednu.

Pri določitvi najmanjše količine komunalnih odpadkov se 
upoštevajo:

– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki 
nastane na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem 
v stavbi,

– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki 
nastane v enem tednu na zaposlenega, ki izvaja v stavbi ali 
njenem delu dejavnost in

– število prebivalcev in zaposlenih v stavbi, ki prepuščajo 
komunalne odpadke v isti posodi ali posodah.

Najmanjšo količino komunalnih odpadkov se določi na 
podlagi naslednjega izračuna:

Vnk = K1.P + K2.Z

kjer je:
P = število prebivalcev s stalnim ali začasnim pre-

bivališčem v stavbi ali skupini stavb,
Z = število zaposlenih v stavbi,
K1 = ocena za najmanjšo količino komunalnih od-

padkov, ki nastane v enem tednu na prebival-
ca in je enaka 40 litrov,

K2 = ocena za najmanjšo količino komunalnih od-
padkov, ki nastane v enem tednu na zaposle-
nega in je enaka 15 litrov,

V nk = prostornina najmanjše količine komunalnih 
odpadkov, ki nastane v stavbi v enem tednu, 
izražena v litrih.

Za počitniško hišo ali drugi podobni gospodarski objekt in 
za stanovanje, ki je v uporabi občasno, je ocenjena najmanjša 
količina komunalnih odpadkov, ki je enaka povprečni količini 
odpadkov na prebivalca v občini.

16. člen
Prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki 

nastane v stavbi v enem tednu (Vnk), izraženo v litrih, se upo-
rabi tudi za določitev prostornine ter števila posod za prepušča-
nje komunalnih odpadkov iz več stavb, za katere je določeno 
skupno prevzemno mesto. Skupna prostornina vseh zbirnih 
posod, tako za preostanek mešanih komunalnih odpadkov, kot 
vseh ločenih frakcij, se določi kot vsota prostornine najmanjših 
količin komunalnih odpadkov, ki nastane v posamezni stavbi. 
Prepuščanje kuhinjskih odpadkov in ostalih biorazgradljivih od-
padkov v prevzem izvajalcu na prevzemnih mestih ni obvezno, 
če jih povzročitelji kompostirajo sami v hišnem kompostniku ali 
prepuščajo v male kompostarne.

17. člen
Izvajalec javne službe lahko na podlagi lastnih ugotovi-

tev o dejanski količini nastajanja komunalnih odpadkov določi 
manjšo ali večjo prostornino posod ali število posod, kot se 
jih izračuna na podlagi določb iz 15. in 16. člena tega odloka. 
Povzročitelji komunalnih odpadkov iz gospodinjstev lahko z 
izvajalcem javne službe sklenejo dogovor tudi za dodatne 
nadstandardne načine zbiranja komunalnih odpadkov. Nad-
standardna storitev je prepuščanje preostanka komunalnih 
odpadkov v lastni individualni posodi ter ostale oblike zbiranja 
ter odvoza odpadkov, ki niso določene s programom (urnikom) 
zbiranja odpadkov. Obračun teh dodatnih storitev se opravi 
po ceniku, ki velja za ostale povzročitelje komunalnih odpad-
kov. Uporaba teh storitev ne izključuje obveznosti plačevanja 
osnovnih storitev.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

18. člen
(načini prevzemanja odpadkov)

Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v 
zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto pre-
delave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem se opravlja 
s posebnimi smetarskimi vozili.

19. člen
(Ločeno zbiranje frakcij)

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so zabojniki, ki 
so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij 
v zbiralnicah, ustrezno označeni, tako da je razvidna vrsta 
ločene frakcije.

Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz 
prejšnjega odstavka tega člena določi izvajalec javne službe.

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je na vidnem 
mestu v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je razvidna 
vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in pogoji 
za prepuščanje, če obstajajo.

20. člen
(Obveznosti izvajalca javne službe)

Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov v zbiralnicah in v zbirnih 

centrih in prevzemnih mestih,
– redno praznjenje zabojnikov, ki so jih za prepuščanje 

ločenih frakcij zagotovili lastniki ali upravitelji stavb, v katerih se 
izvaja gostinska dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto 
več kot 20 nočitev,

– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih cen-

trov ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za prepu-
ščanje ločenih frakcij tako glede njihovega izgleda kot namena,

– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje novih zbiralnic in drugih zabojnikov za 

ločene frakcije.
Število zbiralnic in drugih zabojnikov za ločene frakcije 

na posameznem območju poselitve občine in njihove lokacije, 
načrt opremljanja obstoječih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja 
novih se določi v programu opremljanja stavbnih zemljišč z 
zbiralnicami ločenih frakcij in zbirnimi centri za prepuščanje 
ločenih frakcij.

21. člen
(Program zbiranja)

Prevzem ločenih frakcij se izvaja po programu (urniku) 
zbiranja ločenih frakcij, ki ga pripravi izvajalec zbiranja ločenih 
frakcij v skladu z uredbo, ki ureja to področje.

Postopnost opremljanja zbiralnic in drugih zabojnikov za 
ločene frakcije na posameznem območju poselitve in druge 
pogoje glede uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na 
posameznem območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja 
javne službe se uredi v prej navedenem programu.

22. člen
(Zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij)

Prevzem kosovnih se izvaja na poziv povzročiteljev od-
padkov. Zbiranje nevarnih frakcij se izvaja po programu zbi-
ranja nevarnih frakcij, ki ga pripravi izvajalec javne službe v 
skladu z uredbo, ki ureja to področje.

23. člen
(Zbiranje komunalnih odpadkov)

Izvajalec javne službe prazni posode tako, da ne onesnaži 
prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune okolice ter 
ne poškoduje posod.
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Če pri prevzemu komunalnih odpadkov pride do one-
snaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora javno 
podjetje zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesna-
ženih površin.

24. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja pranje posod, ki so 

namenjene prepuščanju preostanka komunalnih odpadkov, en-
krat letno, pranje posod namenjene za prepuščanje bioloških 
odpadkov, pa najmanj dvakrat letno.

25. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja za povzročitelje iz go-

spodinjstev:
– zamenjavo dotrajanih posod z novimi,
– po pooblastilu občine nabavo novih posod za nove upo-

rabnike storitev prevzemanja komunalnih odpadkov,
– zamenjavo posod s posodami drugih velikosti zaradi 

nastajanja drugačnih količin, kot so bile prvotno izračunane,
– dobavo tipiziranih vreč za zbiranje komunalnih odpad-

kov in drugih ločenih frakcij.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material, označenost za-

bojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov določi izvajalec 
javne službe.

Ostali povzročitelji so dolžni na svoje stroške nabaviti in 
vzdrževati posode za odpadke.

26. člen
(Prevzemno mesto)

Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za 
komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. 
Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke T z najmanjšim 
zunanjim radijem 12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6,5 m. 
Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na 
njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračali-
šče iz prejšnjega stavka. Najmanjša svetla višina dostopne 
poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti 
4 m, najmanjša svetla širina dostopne poti pa 3 m. Notranji 
najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za ko-
munalne odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri 
dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in 
je zagotovljena preglednost križišča.

27. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na po-

vršini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpol-
njeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran 
dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov ter je podano 
njegovo pismeno soglasje brez kakršnega koli nadomestila ali 
odškodnine. Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora 
biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov.

28. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega 

mesta za komunalne odpadke, najmanjšo količino komunalnih 
odpadkov iz 15. člena tega odloka ter velikost in število posod 
za prepuščanje komunalnih odpadkov se določi za vsako po-
samezno stavbo ali skupino stavb, v kateri nastajajo komunalni 
odpadki. Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec 
javne službe v registru prevzemnih mest.

29. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih 

mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi,
– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah količin 

komunalnih odpadkov v stavbi ali
– pismenega sporočila uporabnika storitev javne službe o 

spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora enkrat letno uskladiti podatke 

o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz 

centralnega registra prebivalstva. Podatke pridobi izvajalec 
javne službe iz uradnih evidenc centralnega registra prebival-
cev. Podatke o zaposlenih v stavbi morajo zagotoviti pravne in 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

30. člen
Lokacijo in ureditev prevzemnega mesta določa izvajalec 

javne službe.

31. člen
Pri načrtovanju prevzemnega mesta in zbirnega mesta 

pri novih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri 
prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upo-
števati pogoje tega odloka. Na zahtevo upravnega organa 
poda mnenje glede načrtovanega prepuščanja in prevzemanja 
komunalnih odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji 
pristojni organ, s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od 
izvajalca javne službe. Pri izdelavi lokacijske oziroma gradbene 
dokumentacije je potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne 
službe glede ravnanja z odpadki.

32. člen
(Frekvenca odvoza)

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov izvaja izvajalec 
javne službe po naslednjem razporedu:

– kosovni odpadki enkrat letno, na osnovi poslane dopi-
snice povzročiteljev odpadkov, in sicer v obdobju, ki ga določi 
izvajalec javne službe.

– nevarni odpadki iz gospodinjstev enkrat letno,
– preostanek mešanih odpadkov, papir in mešano emba-

lažo enkrat tedensko, iz območij, kjer je velika gostota poselitve 
in ni možnosti postavitve večjega števila posod.

Iz ostalih območij se odvoz prilagodi situaciji, vendar po-
gostost odvoza ne sme biti večja kot 4 tedne. V situacijah dalj-
ših frekvenc odvozov, mora izvajalec javne službe pri postavitvi 
zbirnih posod, upoštevati ocene o najmanjši količini komunalnih 
odpadkov, ki nastane v enem tednu.

– biorazgradljive odpadke enkrat tedensko oziroma v 
hladnejših mesecih na vsakih štirinajst dni,

– steklo se iz vseh območij zbira najmanj enkrat mesečno.
V primeru izpada prevzema zaradi višje sile, kot so nepri-

merne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do 
prevzemnih mest, mora izpadli prevzem komunalnih odpadkov 
opraviti takoj, ko je to možno. V primerih, ko je izpad prevzema 
več kot en redni prevzem ali v primerih spremenjenega režima 
zbiranja odpadkov, mora izvajalec javne službe o vzrokih iz-
pada in ukrepih obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov.

33. člen
(Spremljanje in evidentiranje rednega izvajanja dejavnosti)

Izvajalec javne službe mora:
– ugotavljati in evidentirati sestavo ter količino prevzetih 

komunalnih odpadkov,
– ugotavljati nepravilno uporabo posod za prevzemanje 

komunalnih odpadkov.
V primeru kršitve mora izvajalec javne službe kršilca pri-

javiti pristojnim inšpekcijskim službam.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

34. člen
(Obveznosti uporabnikov)

Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje ko-
munalnih odpadkov, ki so opredeljeni v 4. členu tega odloka, 
obvezna.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi 
odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij v zbiralni-
cah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.
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Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije v zbirnih centrih ali pri 

občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiral-
nicah,

– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali v 
neposredni oddaji,

– prepuščati ločene frakcije, ki nastajajo v stavbah, v 
katerih se izvaja gostinska ali turistična dejavnost s kapaciteto 
več kot 20 nočitev, ali druge poslovne dejavnosti, v posebnih 
zabojnikih, ki jih zagotovijo sami,

– prepuščati posode s komunalnimi odpadki javnemu 
podjetju na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni s pro-
gramom zbiranja komunalnih odpadkov.

35. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso 

komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali posode, 
ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

Prepovedano je pisati na zabojnike za ločene frakcije ali 
posode, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpad-
kov, ter nanje lepiti plakate.

36. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– hraniti nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem 

centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in 
neškodljivo za okolje,

– hraniti ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu 
javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij ali zbirnega 
centra, varno in neškodljivo za okolje,

– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je 
namenjen oddaji kosovnih odpadkov, odpadek ročno razstaviti 
na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pre-
težno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno 
nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komu-

nalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij 
med seboj,

– mešati ločenih frakcij med komunalne odpadke tako, da 
ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komunalnih 
odpadkov v sortirnici,

– prepuščati izvajalcu javne službe nevarne komunalne 
odpadke in druge ločene frakcije, za katere je s predpisi ureje-
no prevzemanje in zbiranje na poseben način,

– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarni-
mi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije,

– prepuščati odpadkov z vrtov v zabojnikih za ločene 
frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za prepuščanje teh 
odpadkov in

– prepuščati odpadke, ki niso komunalni odpadki, v za-
bojnikih za ločene frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za 
prepuščanje teh odpadkov.

37. člen
V/ob/na posode, ki so namenjene prepuščanju komunal-

nih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih 

dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadno električno in elektronsko opremo,
– odpadke z vrtov in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede 

na vrsto odpadka.

38. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da 

so pokrovi posod zaprti. Povzročitelji komunalnih odpadkov ne 

smejo odlagati komunalnih odpadkov v/ob/na posodah, ki niso 
namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni 
odpadki, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do 
prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo 
redno odstranjevanje snega ob posodah ter na njihovih po-
krovih.

39. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je 

trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, prede-
lava hrane in podobno, morajo biološko razgradljive odpadke 
prepuščati v posode za biološke odpadke.

Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov prej na-
vedeni povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno 
pogodbo (dogovor) z izvajalcem javne službe, morajo zagotoviti 
oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.

40. člen
Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora 

prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe in druge 
podatke zato, da izvajalec javne službe določi pogoje za izva-
janje in obračun storitev javne službe.

Lastnik ali upravljavec iz prejšnjega odstavka mora prija-
viti začetek uporabe objekta najkasneje 30 dni pred začetkom 
uporabe objekta.

41. člen
Kosovne odpadke mora povzročitelj komunalnih odpad-

kov pripraviti za oddajo in poslati dopisnico. Izvajalec javne 
službe, je kosovne odpadke dolžan prevzeti najkasneje v roku 
treh tednov od prejete dopisnice. V primeru višje sile in nastalih 
objektivnih razlogov, mora izvajalec javne službe obvestiti pov-
zročitelje odpadkov in se dogovoriti za nov termin prevzema.

Odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovoljeno 
oddajati kot kosovne odpadke. Če odpadkov, ki niso kosovni 
komunalni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame, mora 
lastnik ali upravitelj stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov.

42. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopiče-

nje komunalnih odpadkov in njihovo sežiganje ali odlaganje 
v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni odstranjevanju 
komunalnih odpadkov, je prepovedano.

Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne odpad-
ke kopiči, jih sežiga, jih odloži izven zbirne posode na pre-
vzemnem mestu ali odlagališča, ki je namenjeno odlaganju 
komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti 
predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o 
ravnanju z odpadki.

Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega od-
stavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih od-
padkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na 
podlagi odločbe inšpekcijske službe.

Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega od-
stavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali 
odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe na 
stroške izvajalca javne službe in na podlagi odločbe inšpek-
cijske službe.

Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstav-
ka tega člena ni mogoče ugotoviti, odredi občinska inšpekcija 
izvajalcu javne službe njihovo odstranitev, če so komunalni 
odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v lasti države ali 
občine, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju 
z odpadki. Stroške odstranitve odpadkov nosi lastnik zemljišča, 
v primeru da izvaja posest druga oseba, pa oseba, ki izvaja 
posest.

Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstav-
ka tega člena ni mogoče ugotoviti, odredi občinska inšpekcija 
lastniku ali drugemu posestniku zemljišča njihovo odstranitev, 
če so komunalni odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v 
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lasti osebe zasebnega prava, ta pa jih mora odstraniti v skladu 
s predpisi o ravnanju z odpadki. Stroške odstranitve odpadkov 
nosi lastnik zemljišča, v primeru da izvaja posest druga oseba, 
pa oseba, ki izvaja posest.

43. člen
Sežiganje suhih odpadkov, ki nastajajo na hišnih vrtovih, 

ni dovoljeno. Izjema so odpadki rastlinskega izvora, ki nastajajo 
v kmetijstvu ali gozdarstvu v skladu z uredbo o varstvu pred 
požarom.

44. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev 

morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne 
službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z zabojniki 
za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za prepuščanje 
komunalnih odpadkov.

V primerih, ko je prireditveni prostor namenjen drugim funk-
cionalnostim in bi zbrani odpadki predstavljali oviro ali motnjo v 
tem prostoru, morajo organizatorji prireditve na svoje stroške 
zagotoviti odstranitev teh odpadkov najkasneje 6 ur po končani 
prireditvi, izvajalec javne službe pa je dolžan prevzeti zbrane 
odpadke. V primerih, ko organizator lahko zagotovi primerno 
hranjenje teh odpadkov, jih izvajalec javne službe prevzame ob 
prvem rednem prevzemu, ki je določeno za to zbirno območje.

VI. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA 
STORITEV

45. člen
Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 

pridobiva sredstva iz:
1. storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
2. storitve obdelave, odlaganja ostankov obdelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov,
3. sredstev občinskega proračuna,
4. sredstev državnega proračuna in državnih skladov,
5. subvencij,
6. okoljskih dajatev,
7. sredstev finančnega jamstva za zaprtje odlagališča,
8. prodaje ločenih frakcij kot sekundarnih surovin,
9. drugih virov.

46. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni plačati stroške zbira-

nja, odvoza, predelave in obdelave ter odlaganja ostankov 
odpadkov (smetarino) po ceni, določeni za kg odpadkov in 
se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnikov in 
pogostost odvoza.

Zavezanci za plačilo smetarine so fizične in pravne osebe, 
ki so povzročitelji odpadkov na območju občine, in se delijo v 
dve skupini:

– gospodinjstva in ostali povzročitelji, ki ne opravljajo 
pridobitne dejavnosti,

– vsi ostali povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

47. člen
Cena storitve javne službe ravnanja s komunalnimi od-

padki vključuje:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov, loče-

nih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpad-
kov, odpadne embalaže ter prevoz preostankov odpadkov po 
obdelavi v zbirno reciklažnih centrih,

– zbiranje in prevoz bioloških razgradljivih kuhinjskih od-
padkov in zelenega vrtnega odpada,

– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-

nalnih odpadkov.
Za vsako od navedenih storitev so na računu prikazane 

posebne postavke.

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz cene 
javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne jav-
ne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se pri kalkulaciji 
cene in na računu prikazujejo ločeno.

(1) Cena javne infrastrukture potrebne za izvajanje posa-
mezne storitve gospodarske javne službe ravnanja s komunal-
nimi odpadki vključuje:

– stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture 
(stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega 
amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti te 
javne infrastrukture in ob upoštevanju življenjske dobe po pred-
pisih, ki urejajo oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih 
služb),

– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost 

in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrže-
vanjem infrastrukture javne službe,

– finančna jamstva v skladu s predpisom, ki ureja odla-
ganje odpadkov na odlagališčih in predvideni stroški zapiranja 
odlagališča ter stroški za izvedbo ukrepov varstva okolja po 
zaprtju za obdobje najmanj 30 let),

– odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stro-
ški, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove 
infrastrukture javne službe, pri čemer se upošteva višina stro-
škov na podlagi podpisanih pogodb.

(2) Cena opravljanja posamezne javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki vključuje naslednje skupine stroškov, ki 
jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in 
vključujejo naslednje skupine:

– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo 

stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev, storitev in dela,

– splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške 
materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 
storitev in dela,

– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materia-
la, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev 
in dela,

– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne 
službe,

– neposredne stroške prodaje,
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodo-

logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja.

48. člen
(1) Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpad-

ki povzročiteljem odpadkov iz gospodinjstva zaračuna storitev 
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov na osnovi povprečne 
količine odpadkov na prebivalca, izraženi v kg, pomnoženo s 
številom članov gospodinjstva in s ceno za kg odpadkov.

Povprečna količina odpadkov na prebivalca na mesec 
(PTkg) se izračuna enkrat letno na osnovi podatkov za preteklo 
leto na naslednji način:

PTkg =
Tkg

12 Nc

Tkg – skupna letna količina odpadkov iz gospodinjstev z 
območja občine, izražene v kg,

Nc – število prebivalcev občine.
Za izračun cene na m3 se upošteva poprečna specifična 

teža odpadkov (St) v občini glede na prostornino zabojnikov 
v občini:
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St =
Tkg

Pp*12*število odvozov na mesec

Tkg – skupna letna količina odpadkov iz gospodinjstev z 
območja občine, izražene v kg,

Pp – prostornina zabojnikov iz gospodinjstev z območja 
občine, izražena v m3 na leto

Cena za m3 se določi z uporabo naslednje formule:
Cena za m3 = cena za kg * St (specifična teža odpadkov)
Za stavbe, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev in za 

katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za zaračunavanje 
stroškov, ki nastajajo ne glede na količino prepuščenih odpad-
kov, upošteva količine, določene v zadnjem odstavku 15. člena 
tega odloka.

Ostali povzročitelji v okviru gospodarske javne službe (ti-
sti, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti in tisti, ki opravljajo pri-
dobitno dejavnost), plačujejo smetarino po preračunani ceni za 
m3 v odvisnosti od volumna zbirne posode in števila odvozov.

(2) Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo sto-
ritve ravnanja z biološkimi odpadki enako, kot je za zbiranje 
odpadkov določeno v prvi točki tega člena, le da se upoštevajo 
količine bioloških odpadkov in število prebivalcev, ki prepuščajo 
biološke odpadke izvajalcu javne službe.

Zaradi ločenega prepuščanja bioloških odpadkov znaša 
skupna obremenitev za komunalne odpadke za gospodinjstva 
največ za 10 % več kot samo za odpadke iz 1. točke tega člena.

(3) Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo sto-
ritve obdelave odpadkov enako, kot je za zbiranje odpadkov 
določeno v prvi in drugi točki tega člena, le da se upoštevajo 
količine obdelanih odpadkov in cene za kg (m3) obdelanih 
odpadkov.

(4) Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo sto-
ritve odlaganja odpadkov enako, kot je za zbiranje odpadkov 
določeno v prvi točki tega člena, le da se upoštevajo količine 
odloženih odpadkov in cene za kg (m3) odloženih odpadkov.

(5) Z ostalimi povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejav-
nost, izvajalec lahko sklene pogodbo (dogovor) o izvajanju 
storitev. V primeru, da ostali povzročitelji ne sklenejo pogodbe 
(dogovor) za ravnanje z odpadki, izvajalec javne službe ob-
računa količine po pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne 
službe in znaša najmanj 1 m3 na mesec ter o tem obvesti 
pristojne inšpekcijske službe.

(6) Ostali povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejavnost 
plačujejo smetarino po ceniku za m3 odpadkov v razsutem 
stanju glede na velikost zbirnih posod oziroma pri kesonskem 
odvozu po dejanskih količinah in po ceniku za kosovni odvoz.

49. člen
Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje 

v 18 dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne 
določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok 
plačila.

50. člen
Cene storitev gospodarske javne službe ravnanja s ko-

munalnimi odpadki za območje občine predlaga izvajalec javne 
službe skladno z določili 1. točke 5. člena Uredbe o metodologi-
ji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinske-
mu organu v potrditev.

Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zako-
nom o DDV.

Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko 
med potrjeno in obračunsko ceno storitev.

Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno 
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem 
obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu 
predračunske cene za prihodnje obdobje.

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prejš-
njega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, 

mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora 
začeti postopek potrjevanja cene.

51. člen
(Subvencioniranje storitev)

Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski 
organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna upo-
rabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz pro-
računa občine.

Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka 
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

52. člen
(Sporočanje sprememb in drugih podatkov za obračun 

storitev)
Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah, ki 

vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je število 
prebivalcev v gospodinjstvu, stavbi, spremembo dejavnosti ozi-
roma namembnosti stavbe, pismeno sporočiti izvajalcu javne 
službe najpozneje v 8 dneh po nastali spremembi. Uporabnik, 
ki stalno in neprekinjeno biva na drugem naslovu več kot tri 
mesece v letu, lahko z verodostojno listino izkaže svoj pravni 
interes. Izdane listine veljajo za obdobje enega leta.

V primeru najemniškega razmerja sta vse spremembe 
glede tega razmerja dolžna sporočiti najemnik in najemoda-
jalec. V primeru, da spremembe obojestransko niso pismeno 
potrjene, je zavezanec za plačilo smetarine najemodajalec.

Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošteva 
pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v na-
slednjem mesecu od dneva prejema pismenega sporočila o 
spremembi. Obračun komunalnih storitev se praviloma opravi 
mesečno za nazaj. Za povzročitelje, ki uporabljajo objekte 
občasno, se obračun storitev lahko opravi za več mesecev 
skupaj, najmanj pa dvakrat letno.

Če je v stavbi več uporabnikov, se račun lahko izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru 

upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj 
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;

– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi 
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upra-
vljavcem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti za 
vse uporabnike enoten in načinom plačila nastalih stroškov 
takšne delitve;

– v primerih solastništva stavbe je plačnik računa komu-
nalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine vpisane 
v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za 
solastništvo. Solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni 
dogovor s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni 
dogovor predložijo izvajalcu javne službe.

V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posre-
duje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi 
navede napačne podatke, izvajalec javne službe obračuna 
storitev javne službe na podlagi uradnih podatkov o številu 
prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi in/ali ocenjene 
količine odpadkov.

53. člen
Za obračun storitev javne službe uporabnikom storitev 

javne službe zagotavlja občina podatke o prebivalcih iz cen-
tralnega registra prebivalstva v obsegu, kot ga določa zakon.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA  
IN KAZENSKE DOLOČBE

54. člen
(Inšpekcijski organ)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja med-
občinski inšpektorat.
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55. člen
(Globe)

Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne 
službe, če:

– ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnih 
centrih v obsegu iz 8. člena,

– ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiral-
nicah ločenih frakcij in v stavbah, v katerih se izvaja gostinska 
dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto več kot 20 noči-
tev v obsegu iz 9. člena,

– ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim načrtom 
in po urniku iz letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz 
12. člena,

– ne pripravi letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz 
12. člena,

– ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s poseb-
nimi smetarskimi vozili, kot to določa 18. člen,

– ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij in 
zbirnih centrih, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar 
in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi, kot to določa 
20. člen,

– ne zagotavlja snažnosti prostorov zbiralnic ločenih frak-
cij in zbirnih centrov, kot to določa 20. člen,

– ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru pre-
vzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o 
ravnanju z odpadno embalažo, kot to določa 20. člen,

– ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij 
skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa 
zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz 22. člena,

– ne pripravi letnega programa zbiranja odpadkov iz 
22. člena,

– ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri 
prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil, kot to določa 
23. člen,

– ne vzdržuje na svoje stroške posod, jih po potrebi sproti 
ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih posod ne nadomesti 
z novimi, kot to določata 24. in 25. člen,

– ne izdela registra prevzemnih mest iz 28. člena,
– ne zagotovi zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, 

kot to določa 32. člen,
– povzročitelje komunalnih odpadkov ne obvesti o izpadu 

prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot to določa 
32. člen,

– ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevze-
tih komunalnih odpadkov, kot to določa 33. člen,

– ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik 
storitev javne službe, kot to določa 52. člen.

Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna ose-
ba izvajalca javne službe, če stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

56. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni 

podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če:

– ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot 
to določa 13. člen,

– ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to 
določa 34. člen,

– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 
35., 36., 37. in 38. člena,

– ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja do-
stopa do zbirnega mesta v zimskem času ali ravna v nasprotju 
z drugimi določbami 38. člena,

– prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo 
zaradi dejavnosti iz 39. člena v posodah za prepuščanje ko-
munalnih odpadkov,

– opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunal-
ne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki 

niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, kot 
to določa 42. člen,

– pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih 
prireditev ravna v nasprotju z določbami 43. in 44. člena,

– ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki 
vplivajo na obračun storitev javne službe, kot to določa 52. člen.

Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

57. člen
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
– ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, 

kot to določa 13. člen,
– ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to 

določa 34. člen,
– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 

35., 36., 37. in 38. člena,
– ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja 

dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v na-
sprotju z drugimi določbami 38. člena,

– prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na pre-
vzemnih mestih za kosovne odpadke, kot to določa 41. člen,

– opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunal-
ne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, 
ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, 
kot to določa 42. člen,

– ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki 
vplivajo na obračun storitev javne službe, kot to določa 52. člen.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

58. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se lahko 

kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe med 
posameznimi prostori v stavbi ali v več stavbah s skupnim 
zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov upo-
rabljajo podatki o tlorisnih površinah poslovnih prostorov.

59. člen
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na zbiranje ločenih 

frakcij, ločenih frakcij nevarnih odpadkov, bio odpadkov in 
ločene frakcije, zbrane v zbirnih centrih, se pričnejo uporab-
ljati v rokih, ki so za izvedbo posameznih aktivnosti določeni 
in opredeljeni v republiških predpisih, ki urejajo posamezno 
področje.

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso 
posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški 
predpisi.

Če republiški predpis, izdan po uveljavitvi tega odloka, 
vsebuje določila, ki so v nasprotju z določili tega odloka, ve-
ljajo določila republiškega predpisa.

60. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan (Uradni 
list RS, št. 9/10).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 354-0072/2013
Škocjan, dne 18. februarja 2014

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.
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536. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list 
RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 
25. redni seji dne 18. 2. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini, parceli 

št. 1207/2 (ID 6278880), k.o. 1469 – Tomažja vas.

II.
Pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa se vknjiži la-

stninska pravica na ime Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 
Škocjan, matična številka 5883296.

III.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3520-0002/2010
Škocjan, dne 18. februarja 2014

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

TRŽIČ

537. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec 
Tržič

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (ZZ; Uradni 
list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 
31/00, 36/00, 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5; 
Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11, 40/12, 57/12) 
ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) 
je Občinski svet Občine Tržič na 27. redni seji dne 13. 2. 
2014 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega za-

voda Vrtec Tržič (Uradni list RS, št. 23/11; v nadaljevanju: od-
lok) se v 1. členu besede »vzgoje in varstva predšolskih otrok« 
nadomestijo z besedama »predšolske vzgoje«.

2. člen
V 4. členu odloka se črta besedilo:
»Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v 

Kranju, na registrskem vložku št. 1-148-00.«
Drugi odstavek 4. člena odloka postane prvi odstavek 

4. člena odloka.

3. člen
V prvem odstavku 10. člena odloka se besede »vzgoji in 

varstvu predšolskih otrok« nadomestijo z besedama »predšol-
ski vzgoji«.

4. člen
Prvi in drugi odstavek 11. člena odloka se spremenita 

tako, da se glasita:
»Dejavnost zavoda je:
– 85.00 predšolska vzgoja.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje 

je v javnem interesu. Zavod lahko poleg osnovne dejavnosti 
izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno 
dejavnost:

– 18.120 drugo tiskanje,
– 18.200 razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– 47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom,
– 47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic 

in tržnic,
– 49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– 56.210 priložnostna priprava in dostava jedi,
– 56.290 druga oskrba z jedmi,
– 58.140 izdajanje revij in druge periodike,
– 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnin,
– 69.200 računovodske, knjigovodske in revizorske dejav-

nosti, davčno svetovanje,
– 77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup,
– 77.330 dajanje pisarniške opreme in računalniških na-

prav v najem in zakup,
– 79.120 dejavnost organizatorjev potovanj,
– 81.210 splošno čiščenje stavb,
– 81.300 urejanje in vzdrževanje zelenih površin in oko-

lice,
– 82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti,
– 82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 58.110 izdajanje knjig,
– 58.140 izdajanje revij in druge periodike,
– 85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju športa in rekreacije,
– 85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju kulture in umetnosti,
– 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje,
– 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– 90.030 umetniško ustvarjanje,
– 91.011 dejavnost knjižnic,
– 93.110 obratovanje športnih objektov,
– 93.190 druge športne dejavnosti,
– 93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
– 96 010 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«

5. člen
V prvem odstavku 12. člena odloka se besede »v varstve-

nih družinah« nadomestijo z besedami »v vzgojnovarstvenih 
družinah«.

6. člen
Besedilo drugega odstavka 15. člena odloka se spremeni 

tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, 

pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.«

7. člen
Besedilo enajstega odstavka 15. člena odloka se spre-

meni tako, da se v peti alinei za vejico doda besedilo: »če z 
zakonom ni določeno drugače«.

Besedilo enajstega odstavka 15. člena odloka se spre-
meni tako, da se v šesti alinei za vejico doda besedilo: »če z 
zakonom ni določeno drugače«.

Besedilo enajstega odstavka 15. člena odloka se spre-
meni tako, da se črta štirinajsta alinea, ki se glasi: »– odloča o 
najemanju kreditov,«
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Besedilo enajstega odstavka 15. člena odloka se nadalje 
spremeni tako, da se za trinajsto alineo dodajo štirinajsta, pet-
najsta in šestnajsta alinea, besedilo katerih se glasi:

»– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, 

šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet star-
šev,«

Dosedanji petnajsta in šestnajsta alinea postaneta se-
demnajsta in osemnajsta alinea enajstega odstavka 15. člena 
odloka.

8. člen
Besedilo tretjega odstavka 22. člena odloka se spremeni 

tako, da se za osemnajsto alineo dodajo devetnajsta in dvaj-
seta alinea, besedilo katerih se glasi:

»– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti 

s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji 
zavoda,«.

Dosedanja devetnajsta alinea postane enaindvajseta ali-
nea tretjega odstavka 22. člena odloka.

9. člen
Besedilo prvega odstavka 23. člena odloka se spremeni 

tako, da se na koncu stavka črta pika in se doda besedilo 
»oziroma kdor izpolnjuje pogoje po Zakonu o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ostalih veljavnih 
predpisih.«

Besedilo petega in šestega odstavka 23. člena odloka 
se črta.

Dosedanji sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti 
odstavek 23. člena odloka postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, 
deveti in deseti odstavek 23. člena odloka.

10. člen
V drugem odstavku 24. člena odloka se besedica »60« 

nadomesti z besedico »osmih«.

11. člen
V drugem odstavku 28. člena se doda šesta alinea, be-

sedilo katere se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in 

mnenje o predlogih ravnatelja,«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in 

osma alinea drugega odstavka 28. člena odloka.

12. člen
V prvem odstavku 29. člena odloka se črta besedilo:
», ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posame-

znem oddelku.«

13. člen
V tretji alinei četrtega odstavka 30. člena odloka se besedi 

»šolskega reda« nadomestita z besedama »reda vrtca«.

14. člen
Za 31. členom odloka se doda nov 31.a člen odloka, ki 

se glasi:

»6. Knjižnica

31.a člen
Vrtec ima lahko knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, 

hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-doku-
mentacijsko delo.«

15. člen
V prvem stavku drugega odstavka 33. člena odloka se 

beseda »prijavijo« nadomesti z besedo »objavijo«.

V tretjem odstavku 33. člena odloka se v prvem in dru-
gem stavku beseda »prijavo« nadomesti z besedo »objavo«.

16. člen
V 35. členu odloka se črtajo drugi, tretji in četrti od-

stavek.
V 35. členu se doda besedilo novega drugega odstav-

ka, ki se glasi:
»O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziro-

ma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključ-
nem računu zavoda na predlog Sveta zavoda odloči župan 
v imenu ustanovitelja.«

17. člen
V odloku se za 37. členom doda poglavje »VIII. MED-

SEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITE-
LJEM IN ZAVODOM«.

Besedilo in člen tega poglavja odloka se glasijo:

»37.a člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z zako-

nom, tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi izvršuje 
Občinski svet Občine Tržič in župan Občine Tržič.

Občinski svet Občine Tržič ima v imenu ustanovitelja 
do zavoda naslednje pravice in obveznosti:

– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost 
porabe sredstev,

– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– daje mnenje k imenovanju ravnatelja,
– določi cene programa predšolske vzgoje,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in 

drugimi predpisi.
Župan ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje 

pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda 

s plani in programi Občine Tržič,
– v skladu z veljavnimi predpisi odloča o povečanju 

števila otrok v oddelku,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in 

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,
– vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega 

načrta in razvoja zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja 

ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spre-

mljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.«

18. člen
V tretjem odstavku 38. člena se za besedo »nadzoruje« 

doda besedilo: »proračunska inšpekcija,«.

19. člen
Dosedanji poglavji VIII. in IX. postaneta poglavji IX. in X.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2011

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.
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