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MINISTRSTVA
1685. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja 

sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih 
pravnih aktov, dokumentov in informacij

Na podlagi desetega odstavka 166. člena Zakona o davč-
nem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – 
odl. US in 25/14 – ZFU) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov  
o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih 

aktov, dokumentov in informacij

1. člen
S tem pravilnikom se določajo vsebina, oblika in način 

vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih 
aktov, dokumentov in informacij, ki se nanašajo na postopek 
izvršbe na dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma 
hranilnicah (v nadaljevanju: sklep o izvršbi v elektronski obliki), 
prek informacijskega sistema za vročanje sklepov o izvršbi, ki 
ga upravlja davčni organ (v nadaljnjem besedilu: informacijski 
sistem za vročanje).

2. člen
Vročanje sklepov o izvršbi v elektronski obliki poteka prek 

informacijskega sistema za vročanje in temelji na podatkovnih 
shemah, ki so objavljene na spletni strani davčnega organa in 
Združenja bank Slovenije.

3. člen
Davčni organ vzpostavi informacijski sistem za vročanje, 

do katerega dostopajo banke oziroma hranilnice (v nadaljnjem 
besedilu: banka).

4. člen
Davčni organ in banka pred izmenjavo kodirata sklep o 

izvršbi v elektronski obliki z uporabo algoritmov ZIP in Base64.

5. člen
Davčni organ oziroma banka sprejem sklepa o izvršbi v 

elektronski obliki potrdi s povratnico.

6. člen
Banka pošilja povratnico, dokler od davčnega organa ne 

prejme potrdila o njenem prevzemu.

7. člen
Struktura sporočil pri klicih in odgovorih spletne storitve je 

določena v opisu spletne storitve WSDL IzvrsbeXML.

8. člen
Sklepi o izvršbi v elektronski obliki, ki se izmenjujejo, 

morajo biti elektronsko podpisani s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom, ki ga izda overitelj, vpisan v register overiteljev v 
Republiki Sloveniji.

Prejemnik dokumenta ob sprejemu preveri veljavnost ele-
ktronskega podpisa, skladnost podpisa s podatki o pošiljatelju 
in skladnost podpisa z vsebino sporočila.

9. člen
Pred začetkom uporabe spletne storitve banka davčnemu 

organu pošlje podatke o kvalificiranem digitalnem potrdilu za 
povezavo HTTPS in podpisovanje sklepov o izvršbi v elektron-
ski obliki.

10. člen
Davčni organ in banka lahko podpisujeta sporočila XML 

z različnimi kvalificiranimi digitalnimi potrdili. Prejemnik identi-
ficira pošiljatelja sporočila XML na podlagi podpisa in davčne 
številke v sporočilu XML.

11. člen
Davčni organ in banka vodita kronološki dnevnik izmenjav 

sporočil in revizijsko sled.

12. člen
Če davčni organ ali banka ugotovita težave z informacij-

skim sistemom, ki onemogočajo prevzem sklepov do 12. ure 
tekočega dne, drug drugega o tem takoj obvestita.

13. člen
Banka začne uporabljati informacijski sistem za vročanje 

z dnem, ki ga predhodno pisno sporoči davčnemu organu.

14. člen
Dostop do informacijskega sistema mora biti zagotovljen 

med 6. in 17. uro.

15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
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USTAVNO SODIŠČE
1686. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega 

sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega 
sodišča v Ljubljani

Številka: Up-584/12-12
Datum: 22. 5. 2014

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja Aleksandra Hri-
barja, Višnja Gora, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin, 
o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 22. maja 2014

o d l o č i l o:

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 3064/2012 
z dne 14. 3. 2012 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani 
št. P 3830/2009-III z dne 11. 5. 2011 se v delu, v katerem je 
pritožniku naloženo plačilo odškodnine zaradi žaljivih izjav, 
danih v intervjujih za različne medije, razveljavita. Zadeva se v 
tem delu vrne Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v 

A.
1. V pravdnem postopku je sodišče prve stopnje pritožni-

ku (v pravdi tožencu) naložilo plačilo 3.000 EUR odškodnine, 
ker naj bi s svojimi izjavami v satirični televizijski oddaji Hri-bar 
ter v intervjujih za različne medije žalil tožnika. Kar je tožnik 
zahteval več (tj. višji odškodninski zahtevek ter zahtevek za 
objavo sodbe), je sodišče prve stopnje zavrnilo. Zoper prvo-
stopenjsko sodbo je pritožnik vložil pritožbo. Višje sodišče je 
pritožbi delno ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo 
tako, da je znesek odškodnine znižalo na 2.000 EUR, sicer 
pa tožbeni zahtevek v tem delu zavrnilo. V preostalem delu 
je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. 
Višje sodišče je razmejilo med izjavami, izrečenimi v satirični 
televizijski oddaji, ter izjavami, ki jih je pritožnik podal v inter-
vjujih za različne druge medije. Kar je tožnik zaznal kot žaljivo 
v treh satiričnih televizijskih oddajah, ki jih je vodil pritožnik, po 
presoji Višjega sodišča brez dvoma sodi na področje satire in 
za tožnika, ki je bil odgovorni urednik vseh razvedrilnih oddaj 
na TV Slovenija (torej tudi teh spornih), ne more biti žaljivo. Na 
tej točki je Višje sodišče pritrdilo pritožniku, da gre za njegovo 
svobodo umetniškega ustvarjanja, ki je (tudi) v pretiravanju, 
smešenju, karikiranju, provociranju, šokiranju. Drugače pa je 
Višje sodišče ocenilo izjave, ki jih je pritožnik dal v različnih 
medijih kot intervjuvanec. Višje sodišče je sprejelo stališče, 
da je pritožnikovo javno izražanje zunaj njegove satirične svo-
bode predmet enake presoje, kot so izjave vsakega drugega 
posameznika. Četudi je pritožnik "po poklicu" satirik, po stališču 
Višjega sodišča ni mogoče sprejeti teze, da je vse, karkoli, 
kjerkoli, komurkoli reče, satira. Višje sodišče je zato v tem delu 
soglašalo z oceno prvostopenjskega sodišča, da so bile izven 
satiričnega konteksta pritožnikove eksplicitne izjave o tožniku 
(da je "turbo anus", "homo erectus", človek brez časti, dosto-
janstva, brez znanja in sposobnosti) žaljive. Pritožnikovo skli-
cevanje na stališča Evropskega sodišča za človekove pravice 
(v nadaljevanju ESČP) je Višje sodišče zavrnilo z argumentom, 
da pritožnik ni navedel, da bi bile katere od sodb ESČP po 
dejanski in pravni presoji primerljive z obravnavano zadevo.

2. Pritožnik zatrjuje kršitve pravic iz 22. in 39. člena 
Ustave ter 10. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v 
nadaljevanju EKČP). Nasprotuje stališču sodišča prve stopnje, 
da je treba v primeru, ko se dane izjave po presoji sodišča 
izkažejo za (objektivno) žaljive, že samo iz tega razloga vedno 
šteti, da je šlo za nedopusten poseg v pravico do časti in do-

brega imena. Pritožniku se zdi nesprejemljivo stališče Višjega 
sodišča glede protipravnosti njegovih izjav, podanih v intervjujih 
za različne druge medije. Pritožnik poudarja, da navkljub izrec-
nim pritožbenim ugovorom Višje sodišče ni obrazložilo, zakaj 
pri presoji protipravnosti teh izjav ni upoštevalo okoliščin, ki 
bi jih z vidika pravice do svobode izražanja (39. člen Ustave) 
moralo upoštevati. Po mnenju pritožnika gre za kršitev pravice 
iz 39. člena Ustave, če sodišče opusti presojo, ali in v kolikšni 
meri osebo, ki poda izjave, njena svoboda izražanja upravičuje 
do izrečenih besed (četudi so žaljive). Pritožnik zatrjuje, da 
sodišče prve stopnje te presoje sploh ni opravilo, saj je svojo 
odločitev oprlo zgolj na ugotovitev žaljivosti izjav. Tudi Višjemu 
sodišču očita, da njegovih izjav, danih v intervjujih za različne 
medije, ni presojalo z vidika svobode izražanja iz 39. člena 
Ustave. Pri tem se sklicuje na stališče ESČP, po katerem ni 
dovolj, da je zadevna izjava žaljiva, temveč mora sodišče pri 
presoji upoštevati vse okoliščine primera. Pritožnik izposta-
vlja zlasti oceno dopustnosti ravnanja tistega, ki je povzročil 
domnevno sporno reakcijo. V tem okviru pritožnik opozori na 
dejstvo, da je tožnik cenzuriral oddajo Hri-bar in jo prestavil v 
pozne večerne ure, oboje z namenom utišanja ali vsaj manj-
šega dosega satirične obravnave aktualnih političnih razmer. 
Pritožnik poudarja, da so njegove izjave pomenile kritičen 
odziv na cenzuro satiričnega komentiranja, ki je nezdružljiva z 
demokratičnimi vrednotami. Razlogi, s katerimi sta sodišči ute-
meljili poseg v pravico do svobode izražanja, po mnenju prito-
žnika niso upoštevni in zadostni, saj v ključnem delu ne sledijo 
stališčem dosedanje ustavnosodne presoje ter prakse ESČP. 
Pritožnik nadalje zatrjuje, da je pri njegovem odzivu šlo za vre-
dnostno sodbo, ki bi bila lahko nedopustna le, če bi bila podana 
brez vsakršne dejanske podlage. Obstoj dejanske podlage 
naj bi bilo glede na stališča ESČP treba razlagati zelo široko. 
Sodišči pa naj bi brez vsakršne obrazložitve sprejeli stališče, 
da takšne dejanske podlage za sporne izjave ni bilo, pri čemer 
sta povsem prezrli dejstvo, da je tožnik s cenzuro televizijske 
oddaje izzval sporne izjave. S tem naj bi sodišči kršili 39. pa 
tudi 22. člen Ustave. Po mnenju pritožnika sodišči nista opravili 
tehtanja, kot ga narekujeta dosedanja ustavnosodna presoja 
in praksa ESČP. Zlasti naj se ne bi opredelili do vprašanja, ali 
tožnikovo ravnanje (cenzura), ki je izzvalo sporne pritožnikove 
izjave, izključuje njihovo protipravnost. Sodišče prve stopnje je 
sicer navedlo, da ima javnost pravico biti obveščena o cenzuri 
satire, vendar ne na "neprimeren in žaljiv način". To stališče 
pa je po mnenju pritožnika v očitnem nasprotju z ustaljenim 
stališčem ESČP, ki v takih primerih dopušča ostre, šokantne 
ali celo žaljive odzive posameznikov. Pritožnik opozarja še na 
nevarnost t. i. zastraševalnega učinka (chilling effect). Odločno 
nasprotuje tudi obrazložitvi Višjega sodišča v zvezi z neupošte-
vanjem sodb ESČP, na katere se je skliceval v pritožbi zoper 
prvostopenjsko sodbo. Poudarja, da je v pritožbi jasno navedel, 
na kaj se citirane sodbe ESČP nanašajo. Kljub temu naj se 
Višje sodišče do njegovih trditev ne bi opredelilo. S tem naj bi 
kršilo 22. pa tudi 39. člen Ustave in 10. člen EKČP. Po mnenju 
pritožnika bi morali sodišči upoštevne sodbe ESČP poznati že 
po uradni dolžnosti, zato se mu zdi toliko bolj nesprejemljivo, 
da Višje sodišče pri svoji presoji ni upoštevalo stališč ESČP.

3. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-584/12 z 
dne 2. 4. 2013 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. Pri tem je 
posebej obrazložilo razloge, ki utemeljujejo izjemno obravnavo 
sicer nedovoljene ustavne pritožbe (tretji odstavek 55.a člena 
Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). V skla-
du s prvim odstavkom 56. člena ZUstS je Ustavno sodišče o 
sprejemu ustavne pritožbe obvestilo Višje sodišče v Ljubljani. V 
skladu z drugim odstavkom navedenega člena ZUstS je ustav-
no pritožbo poslalo v odgovor tožniku, ki nanjo ni odgovoril.

B.
4. V obravnavani zadevi je Višje sodišče razmejilo kriterije 

presoje spornih izjav tako, da je posebej obravnavalo izjave, 
podane v satirični televizijski oddaji Hri-bar, ki so varovane v 
okviru svobode umetniškega izražanja iz 59. člena Ustave, 
nato pa še izjave, ki jih je pritožnik podal v intervjujih za različne 
druge medije, te pa so varovane v okviru 39. člena Ustave. Kar 
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je tožnik zaznal kot žaljivo v treh satiričnih televizijskih odda-
jah, ki jih je vodil pritožnik, po presoji Višjega sodišča sodi na 
področje satire in za tožnika, ki je bil odgovorni urednik vseh 
razvedrilnih oddaj na TV Slovenija (torej tudi teh spornih), ne 
more biti žaljivo.1 Drugače pa je Višje sodišče ocenilo izjave, ki 
jih je pritožnik dal v različnih medijih kot intervjuvanec.2 V tem 
delu je soglašalo z oceno prvostopenjskega sodišča, da so bile 
izven satiričnega konteksta pritožnikove eksplicitne izjave o 
tožniku (da je "turbo anus", "homo erectus", človek brez časti, 
dostojanstva, brez znanja in sposobnosti) žaljive. Pritožniku se 
zdi stališče o protipravnosti njegovih izjav, podanih v intervjujih 
za različne medije, nesprejemljivo. Poudarja, da sta sodišči 
svojo odločitev oprli zgolj na ugotovitev žaljivosti izjav, ne da 
bi pri svoji presoji upoštevali vse okoliščine primera, ki bi jih z 
vidika pravice do svobode izražanja (39. člen Ustave) morali 
upoštevati, zlasti tudi oceno dopustnosti ravnanja tožnika, ki 
je povzročil sporno reakcijo pritožnika. Njegove izjave naj bi 
pomenile kritičen odziv na cenzuro satiričnega komentiranja, 
ki je nezdružljiva z demokratičnimi vrednotami. Glede na ta-
kšne trditve mora Ustavno sodišče preizkusiti, ali izpodbijana 
odločitev sodišč temelji na stališčih, ki niso sprejemljiva z vidika 
39. člena Ustave. Presoja Ustavnega sodišča se omejuje na 
tisti del izpodbijanih sodb, v katerem je pritožniku naloženo 
plačilo odškodnine zaradi žaljivih izjav, danih v intervjujih za 
različne medije.

5. Vprašanja, povezana z razmerjem med svobodo iz-
ražanja (39. člen Ustave) in pravico do zasebnosti oziroma 
varstva osebnostnih pravic (35. člen Ustave), sodijo med tista, 
ki jim Ustavno sodišče praviloma posveča posebno pozor-
nost. Ustava v prvem odstavku 39. člena zagotavlja svobodo 
izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska ter drugih 
oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno 
zbira, sprejema ter širi vesti in mnenja. Svoboda izražanja je 
poleg tega, da je neposreden izraz posameznikove osebnosti 
v družbi, tudi temeljni konstitutivni element svobodne demo-
kratične družbe. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-172/94 
z dne 9. 11. 1994 (Uradni list RS, št. 73/94, in OdlUS III, 123) 
poudarilo, da svoboda tiska in izražanja mnenj pomaga vzpo-
stavljati in oblikovati nepristransko informirano javnost. Pomen 
in vloga svobode izražanja sta večplastna. Funkcija svobode 
izražanja je varovati svobodo do posredovanja informacij in 
mnenj (aktivni vidik) pa tudi svobodo njihovega sprejemanja, 
torej pravico do obveščenosti (pasivni vidik).3

6. Tako kot za druge človekove pravice tudi za pravico do 
svobode izražanja velja, da ni neomejena, temveč je v skladu 
s tretjim odstavkom 15. člena Ustave omejena s pravicami ozi-
roma svoboščinami drugih ljudi. Najpogosteje prihaja pravica 
do svobode izražanja (prvi odstavek 39. člena Ustave) v kolizijo 
prav s pravico do varstva nedotakljivosti osebnega dostojan-
stva (34. člen Ustave) ter varstva osebnostnih pravic (35. člen 
Ustave), med katere spada tudi pravica do varstva časti in 
dobrega imena. Temelj in meje ustavnega varstva osebnostnih 
pravic so določeni v 34. in 35. členu Ustave. Pravica do oseb-
nega dostojanstva posamezniku zagotavlja priznanje njegove 
vrednosti, ki mu gre kot človeku in iz katere izvira njegova 
sposobnost samostojnega odločanja. Iz te človekove lastnosti 
pa izvira tudi jamstvo osebnostnih pravic.4

7. Iz dosedanje ustavnosodne presoje izhaja, da je treba 
pri izvrševanju pravice do svobode izražanja upoštevati tudi 
dolžnosti in odgovornosti novinarjev in drugih publicistov, da 

1 Višje sodišče je ocenilo, da gre tu vsekakor za satiro, ki je 
dopustna in ni žaljiva. V tem delu je pritrdilo pritožniku, da gre za 
njegovo svobodo umetniškega ustvarjanja, ki je (tudi) v pretirava-
nju, smešenju, karikiranju, provociranju, šokiranju. Poleg tega je bil 
v vseh treh citatih iz televizijskih oddaj tožnik omenjen le enkrat, in 
sicer, da "... bodo vsi ljudje v Sloveniji imeli IQ kot Petar Radović".

2 Gre za izjave, ki jih je pritožnik podal v intervjujih za časopis 
Indirekt 18. 10. 2008, za časopis Primorske novice 28. 11. 2008, za 
oddajo Požar Report TV na INFO TV 25. 3. 2009, za revijo Reporter 
ter za časopis Večer 30. 3. 2009.

3 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-2940/07 z dne 
5. 2. 2009 (Uradni list RS, št. 17/09, in OdlUS XVIII, 62).

4 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-226/95 z dne 8. 7. 
1999 (Uradni list RS, št. 60/99, in OdlUS VIII, 174).

pri svojem delu ne prestopijo določenih meja glede spoštova-
nja pravic zasebnosti ter osebnostnih pravic drugih.5 Glede na 
poseben pomen svobode izražanja mora biti v konfliktu člove-
kovih pravic pri tehtanju interesov in dobrin svobodi izražanja 
dana posebna teža. V zadevah, pri katerih gre za omejevanje 
te pravice, je treba še posebej skrbno preveriti, ali obstajajo 
ustavno sprejemljivi razlogi za takšno omejitev.6 V primeru ko-
lizije med pravico do varstva časti in dobrega imena ter pravico 
do svobode izražanja je lahko izključena protipravnost tudi zelo 
ostrih, surovih in brezobzirnih izjav, ki pa jih bralec oziroma 
poslušalec še vedno razume kot kritiko ravnanja ali stališča, ne 
pa kot napad na osebnost, njeno sramotitev, ponižanje, prezir, 
zasmehovanje.7 V interesu ohranjanja svobodne in neovirane 
razprave o zadevah, ki so splošnega pomena, je namreč treba 
vzeti v zakup tudi ostrino, grobost in pretiranost posameznih 
izraženih mnenj. Strah pred kaznovanjem zaradi določenih 
vrednostnih sodb lahko ohromi javno razpravo, tako da ta ne 
opravlja več funkcije, ki bi jo v demokratični družbi morala.8 
Zaradi nedotakljivosti jedra pravic iz 34. in 35. člena Ustave je 
tudi izražanju grobih vrednostnih sodb postavljena meja. Kjer 
govorcu ne gre več za vplivanje na razpravo v zadevah javne-
ga pomena, temveč zgolj za žalitev drugega, protipravnost ni 
izključena.9

8. Tudi ESČP v svojih odločitvah vedno znova poudarja, 
da svoboda izražanja (10. člen EKČP) sodi med temeljna 
načela demokratične družbe in med temeljne pogoje za njen 
razvoj pa tudi za razvoj vsakega posameznika ter za njegovo 
samouresničitev. Čeprav so v skladu z drugim odstavkom 
10. člena EKČP dopustne določene omejitve te pravice, je 
treba te ozko razlagati, nujnost kakršnekoli omejitve pa mora 
biti prepričljivo utemeljena. ESČP poseg presoja v luči primera 
kot celote in oceni, ali je bil ta sorazmeren z legitimnim ciljem 
in ali so razlogi, ki so jih navedla nacionalna sodišča, da bi 
upravičila poseg, upoštevni in zadostni (relevant and sufficient). 
Svoboda izražanja iz 10. člena EKČP ne zajema le informacij 
in idej, ki so sprejete z odobravanjem in ne štejejo za žaljive, 
temveč tudi tiste, ki žalijo, šokirajo ali vznemirjajo. Vse to so 
zahteve pluralizma in strpnosti, brez katerih ni demokratične 
družbe.10 Svoboda izražanja zajema tudi možnost zateči se k 
določeni stopnji pretiravanja ali celo provokacije, torej k upo-
rabi pretiranih izjav.11 Varstvo pravice do svobode izražanja 
sicer ne zajema žaljivih izjav, ki pomenijo objestno, samovolj-
no klevetanje (očrnitev), na primer izjav, katerih edini namen 
je žaljenje oziroma sramotenje.12 Vendar uporaba vulgarnih 
izrazov sama po sebi ni odločilna pri oceni žaljivih izjav, saj 
lahko služi stilističnim namenom. ESČP poudarja, da je stil del 
komunikacije (kot oblika izražanja) in je kot tak varovan skupaj 
z vsebino izjave.13 Nadalje je treba upoštevati, da so lahko 
meje sprejemljive kritike v določenih okoliščinah širše, če se 
izjave nanašajo na nosilce javnih funkcij v zvezi z izvrševanjem 

5 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-1391/07 z dne 
10. 9. 2009 (Uradni list RS, št. 82/09, in OdlUS XVIII, 84).

6 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-2940/07.
7 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-226/95. S to odloč-

bo je Ustavno sodišče zavrnilo očitke o protiustavnosti tretjega od-
stavka 169. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 
70/94 in 23/99 – KZ), ki je določal, da se ne kaznuje, kdor se o kom 
žaljivo izrazi pri izvrševanju časnikarskega poklica, če se iz načina 
izražanja ali iz drugih okoliščin vidi, da tega ni storil z namenom 
zaničevanja.

8 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-226/95.
9 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-226/95.
10 Prim. sodbo ESČP v zadevi Oberschlick proti Avstriji z dne 

23. 5. 1991.
11 Prim. sodbe ESČP v zadevah Uj proti Madžarski z dne 

19. 7. 2011, Mamère proti Franciji z dne 7. 11. 2006 ter Prager in 
Oberschlick proti Avstriji z dne 26. 4. 1995.

12 Prim. sodbi ESČP v zadevah Uj proti Madžarski in Skałka 
proti Poljski z dne 27. 5. 2003.

13 Prim. sodbo ESČP v zadevi Mladina, d. d., proti Sloveniji 
z dne 17. 4. 2014.
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njihovih pristojnosti.14 Kot pomemben vidik ESČP poudarja tudi 
razlikovanje med dejstvi in vrednostnimi sodbami: medtem ko 
so trditve o dejstvih podvržene dokazovanju resničnosti, pri 
vrednostnih sodbah takšno dokazovanje po naravi stvari ni 
mogoče. Pri izjavah, ki so opredeljene kot vrednostne sodbe, je 
sorazmernost posega v pravico do svobode izražanja odvisna 
od tega, ali je za takšne izjave obstajala zadostna dejanska 
podlaga (a sufficient factual basis). Vrednostno sodbo je mo-
goče šteti kot pretirano, če je bila dana brez vsakršne dejanske 
podlage.15 Pri tehtanju med pravico do svobode izražanja, 
varovano v 10. členu EKČP, ter pravico do varstva časti in 
dobrega imena, ki je varovana kot del pravice do spoštovanja 
zasebnega življenja iz 8. člena EKČP, je treba upoštevati več 
kriterijev, med drugim tudi, ali sporne izjave pomenijo prispevek 
k razpravi, ki je v javnem interesu; ali je sporne izjave izzvalo 
predhodno ravnanje osebe, na katero se te izjave nanašajo; ter 
tudi vsebino, obliko in posledice objave spornih izjav.16 ESČP je 
tisto, ki ima zadnjo besedo pri oceni, ali so nacionalna sodišča 
uporabila standarde, ki so skladni z načeli, zajetimi v 10. členu 
EKČP, poleg tega pa tudi, ali so svojo odločitev oprla na zado-
stno oceno vseh odločilnih dejstev posameznega primera.17

9. Podobne zahteve glede tehtanja izhajajo iz ustaljene 
ustavnosodne presoje. Ustavno sodišče je večkrat poudarilo, 
da je v primeru kolizije dveh človekovih pravic potrebna vsebin-
ska omejitev obeh pravic. Presoja, ali izvrševanje ene pravice 
že prekomerno omejuje izvrševanje druge, terja vrednostno 
tehtanje pomena obeh pravic in teže posega.18 Sodišče mora 
opredeliti vsebino obeh pravic v koliziji in jima dati pravo težo, 
vse v luči konkretnih okoliščin primera. Na podlagi tehtanja 
oziroma uravnoteženja obeh pravic (v konkretnem primeru 
pravice tožnika do varstva časti in dobrega imena na eni strani 
ter pravice pritožnika do svobode izražanja na drugi strani) 
sodišče oblikuje pravilo o sobivanju obeh pravic, ki pove, kateri 
od njiju je v okoliščinah konkretnega primera treba dati pred-
nost. Sodišče mora upoštevati navedene zahteve in opraviti 
tehtanje. Pri presoji oziroma tehtanju sodišče ne sme prezreti 
ustavnopravno odločilnih okoliščin.19

10. Izpodbijana odločitev temelji na stališču, da so sporne 
izjave, ki jih je pritožnik izrekel v intervjujih za različne medije, 
objektivno žaljive. Sodišče prve stopnje je pojasnilo, da ima 
javnost nedvomno pravico biti obveščena o cenzuri satire, na 
kar se je skliceval pritožnik, vendar sta način, ki ga je za to iz-
bral pritožnik, ter njegov odziv na ravnanje tožnika neprimerna 
in žaljiva. Po oceni sodišča prve stopnje je bil pritožnikov odziv 
na cenzuro oddaje preoster, neprimeren in žaljiv. Iz konteksta 
celotnih člankov in intervjujev, v katerih je pritožnik kakorkoli 

14 Prim. sodbo ESČP v zadevi Mamère proti Franciji. Po sta-
lišču ESČP javni uslužbenci sicer niso izpostavljeni tako podrobni 
presoji vsake posamezne izjave in ravnanja, kot to velja za ravna-
nja in besede politikov. V določenih okoliščinah pa so pri izvrševa-
nju svojih pristojnosti vendarle dolžni trpeti širše meje sprejemljive 
kritike, kot to velja za običajne posameznike. ESČP sicer upošteva, 
da morajo javni uslužbenci uživati zaupanje javnosti, svoje delo pa 
lahko uspešno opravljajo le tako, da so do določene mere varovani 
pred nenujnim vznemirjanjem. Države pogodbenice so tiste, ki so 
znotraj konvencijsko določenih meja proste presoje primarno odgo-
vorne za določitev pravičnega ravnovesja med različnimi interesi, 
ki se soočajo v takih primerih. Pri tem morajo zahteve po določeni 
stopnji varstva javnih uslužbencev uravnotežiti z interesom svo-
bode tiska oziroma odprte razprave o zadevah javnega pomena.

15 Prim. sodbo ESČP v zadevi Pedersen in Baadsgaard proti 
Danski z dne 17. 12. 2004.

16 Prim. sodbo velikega senata ESČP v zadevi Axel Springer 
AG proti Nemčiji z dne 7. 2. 2012.

17 Prim. sodbi ESČP v zadevi Mamère proti Franciji in Eon 
proti Franciji z dne 14. 3. 2013.

18 Prim. odločbe Ustavnega sodišča št. Up-422/02 z dne 10. 
3. 2005 (Uradni list RS, št. 29/05, in OdlUS XIV, 36), št. Up-636/07 
z dne 17. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 28/08, in OdlUS XVII, 22) 
ter št. U-I-191/09, Up-916/09 z dne 30. 9. 2010 (Uradni list RS, 
št. 85/10, in OdlUS XIX, 7). 

19 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-570/09 z dne 2. 2. 
2012 (Uradni list RS, št. 18/12, in OdlUS XIX, 40) in št. Up-444/09 
z dne 12. 4. 2012 (Uradni list RS, št. 35/12).

omenjal tožnika, naj bi izhajalo, da so bile besede izrečene 
na način, ki je žaljiv, zbadljiv in posmehljiv. Njihov namen po 
presoji sodišča ni bil informirati javnost in kritizirati tožnikovo 
delo, pač pa razvrednotiti tožnika kot osebnost, navkljub trdi-
tvam pritožnika, da žaljivega namena nikakor ni imel. Sodišče 
prve stopnje se je sklicevalo na stališče ESČP, da je medijem 
priznan ožji obseg pravic za poseganje v zasebnost tudi poten-
cialno javnih oseb, če to niso politiki, če ne izvršujejo uradne 
oziroma politične funkcije, zaradi česar bi jih bilo moč opredeliti 
kot absolutno javne osebe. Višje sodišče je soglašalo z oceno 
prvostopenjskega sodišča, da so bile pritožnikove eksplicitne 
izjave o tožniku, ki jih je dal v različnih medijih kot intervjuvanec, 
žaljive. Pritožnikovo sklicevanje na stališča ESČP je Višje sodi-
šče zavrnilo z argumentom, da pritožnik ni navedel, da bi bile 
katere od sodb ESČP po dejanski in pravni presoji primerljive 
z obravnavano zadevo. Sprejelo je stališče, da je pritožnikovo 
javno izražanje zunaj njegove satirične svobode predmet enake 
presoje, kot so izjave vsakega drugega posameznika.

11. Ustavno sodišče mora presoditi, ali so navedena sta-
lišča sodišč sprejemljiva z vidika 39. člena Ustave oziroma ali 
sta sodišči pri tehtanju upoštevali vse ustavnopravno odločilne 
okoliščine ter vzpostavili ustrezno ravnovesje med človekovima 
pravicama, ki se srečujeta (v luči presoje Ustavnega sodišča in 
prakse ESČP). Temeljno izhodišče tehtanja v primerih, kakršen 
je obravnavani, je upoštevanje okoliščin primera kot celote. 
Pri tem tehtanju ni dovolj upoštevati le vsebino spornih izjav, 
temveč je treba zlasti upoštevati kontekst, v katerem so bile te 
izjave izrečene, in ali so bile izzvane s predhodnim ravnanjem 
osebe, na katere se nanašajo. V okviru tehtanja je torej treba 
ovrednotiti tudi tožnikovo predhodno ravnanje (cenzuro satirič-
ne televizijske oddaje, ki jo je vodil pritožnik). Poleg tega sodi-
šče pri tehtanju ne sme spregledati položaja osebe, na katero 
se sporne izjave nanašajo. V konkretnem primeru je bil tožnik 
kot odgovorni urednik razvedrilnih oddaj na nacionalni televiziji 
vodstveni delavec javnega zavoda.20 Zato je bil glede ravnanj, 
storjenih pri opravljanju tega dela, dolžan trpeti širše meje spre-
jemljive kritike, čeprav ne tako široke kot npr. politiki.21

12. Sodišči sta izpodbijano odločitev oprli na stališče, 
da so izjave, ki jih je pritožnik izrekel v intervjujih za različne 
medije, objektivno žaljive. Glede na vsebino izjav je mogoče 
ugotoviti, da je šlo za vrednostne sodbe, ki so nedopustne le, 
če so dane brez vsakršne dejanske podlage. Pritožnikov odziv 
tako v televizijski oddaji kot tudi v intervjujih za druge medije 
je bil kritičen odziv na ravnanje tožnika, tj. cenzuro satirične 
televizijske oddaje, ki jo je soustvarjal in vodil pritožnik. Prito-
žnikov namen je bil opozoriti javnost na ravnanje tožnika, ki je 
pri izvrševanju svojih pristojnosti v okviru funkcije odgovornega 
urednika cenzuriral televizijsko oddajo, namenjeno satirični 
obravnavi aktualnih političnih razmer. S tem odzivom je pri-
tožnik hotel opozoriti na pomembno vrednoto demokratične 
družbe, tj. prepoved cenzure v javnih medijih. Še toliko bolj je 
ta vrednota pomembna v obravnavanem primeru, v katerem je 
prišlo do cenzure na javni nacionalni televiziji, in to zaradi izre-
čenih ostrih političnih komentarjev. To je za demokratično druž-
bo gotovo dogodek, s katerim mora biti javnost seznanjena. 
Pritožnik se je na tožnikovo ravnanje odzval ostro, na zbadljiv 
in posmehljiv način. Pri presoji njegovih ostrih in kritičnih izjav 
pa je treba upoštevati, da v okviru pravice do svobode izraža-
nja ni varovana le vsebina izjav, pač pa tudi stil oziroma oblika 
izražanja, ki je lahko enako odločilen kot sama vsebina izjav.22 
Zanikanje tega vidika varstva bi lahko pomenilo bistveno okr-
nitev pravice do svobode izražanja. Šele ob upoštevanju vse 
navedenih, ustavnopravno pomembnih okoliščin lahko sodišče 

20 V skladu s 1. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija 
(Uradni list RS, št. 96/05 – ZRTVS-1) je Radiotelevizija Slovenija 
(RTV Slovenija) javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega 
pomena. Odgovorni uredniki programov štejejo med vodstvene de-
lavce RTV Slovenija (prim. prvo alinejo drugega odstavka 41. člena 
Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija, Uradni list RS, 
št. 106/06 in 9/12).

21 Prim. sodbo ESČP v zadevi Mamère proti Franciji.
22 Prim. tudi sodbo ESČP v zadevi Mladina, d. d., proti 

Sloveniji, v kateri ESČP poudari, da svoboda govora varuje tudi 
novinarjev slog ter način pisanja, cinizem in satiro.
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sprejme odločitev o tem, katera od pravic v koliziji ima v danem 
primeru prednost.

13. Kot je razvidno iz izpodbijanih sodb, sodišči nista ugo-
tavljali dejanske podlage za sporne izjave. V svojo presojo nista 
vključili konteksta, v katerem so bile sporne izjave izrečene. 
Pri tehtanju še zlasti nista ovrednotili trditve, da se je pritožnik 
s temi izjavami odzval na predhodno ravnanje tožnika kot 
vodstvenega delavca javne televizije, in sicer na cenzuro sati-
rične oddaje na nacionalni televiziji. Prav tako nista upoštevali 
okoliščine, da je v okviru pravice do svobode izražanja varovan 
tudi stil (kot oblika izražanja), ne le sama vsebina izjav.23 Gre 
za ustavnopravno pomembne okoliščine, ki jih sodišči pri teh-
tanju ne bi smeli prezreti. Šele ob upoštevanju vseh navedenih 
okoliščin bi lahko sodišči sprejeli odločitev o tem, katera od 
človekovih pravic (pravica tožnika do varstva časti in dobrega 
imena, varovana v 34. in 35. členu Ustave, ali pravica pritožnika 
do svobode izražanja, varovana v prvem odstavku 39. člena 
Ustave) ima v okoliščinah konkretnega primera prednost.

14. Upoštevajoč vse navedeno, Ustavno sodišče ocenju-
je, da pomeni stališče sodišč, na katerem temeljita izpodbijani 
sodbi, kršitev pravice pritožnika iz prvega odstavka 39. člena 
Ustave. Ustavno sodišče je zato izpodbijani sodbi v obsegu, 
navedenem v izreku te odločbe, razveljavilo ter zadevo v tem 
delu vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje. Takšna 
odločitev Ustavnega sodišča je bila potrebna tudi zaradi pre-
prečitve t. i. zastrašujočega učinka, ki bi lahko negativno vplival 
na bodoče primere izmenjave mnenj in stališč o pomembnih 
družbenih in političnih vprašanjih. Pri ponovnem sojenju bo 
moralo sodišče upoštevati stališča, ki izhajajo iz te odločbe.

C.
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi pr-

vega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miro-
slav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja 
Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, 
dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
1687. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana 

državnega sveta

Državna volilna komisija je na podlagi 7. člena Zakona o 
državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve – UPB1), 
5. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07– odločba 
US) in na podlagi zapisnika Volilne komisije 5. volilne enote ter 
Volilne komisije 7. volilne enote, ki sta ugotovili izid glasovanja 
na nadomestnih volitvah člana državnega sveta – predstavnika 
lokalnih interesov, na 27. seji, 5. 6. 2014, ugotovila naslednji

rezultat glasovanja in izid volitev za člana 
državnega sveta na nadomestnih volitvah,  

ki so bile 29. maja 2014 v 3. in 6. volilni enoti  
za volitve predstavnikov lokalnih interesov  

v Državni svet Republike Slovenije

I.
V volilni enoti št. 3, ki obsega občine: Duplek, Hoče - Sliv-

nica, Kungota, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, 
Rače - Fram, Starše in Šentilj (sedež: Maribor):

Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  38
Volilnega zbora se je udeležilo: 37

23 Pritožnik se je v pravdnem postopku skliceval prav na svoj 
stil izražanja oziroma na svojo splošno znano metodo, s katero 
obravnava vse znane osebe javnega življenja.

Število oddanih glasovnic: 37
Število neveljavnih glasovnic: 1
Število veljavnih glasovnic: 36
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Željko VOGRIN 6 glasov
2. Rajko JAKLIN 6 glasov
3. Rudi MATJAŠIČ 24 glasov
Za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih intere-

sov je bil izvoljen:
Rudi MATJAŠIČ, roj. 1. 12. 1968, Gradiška 83, 2211 

Pesnica pri Mariboru.

II.
V volilni enoti 6, ki obsega občine Gornji Grad, Ljubno, 

Luče, Nazarje, Mozirje, Velenje, Solčava, Šmartno ob Paki, 
Šoštanj in Rečica ob Savinji (sedeži: Velenje):

Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:  15
Volilnega zbora se je udeležilo: 14
Število oddanih glasovnic: 14
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 14
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Bojan KONTIČ 14 glasov
Za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih intere-

sov je bil izvoljen:
Bojan KONTIČ, roj. 23. 7. 1961, Koroška cesta 33 a, 

3330 Velenje.

III.
Državna volilna komisija je sprejela to poročilo v sestavi: 

predsednik Anton Gašper Frantar, namestnik predsednika Pe-
ter Golob ter člani dr. Marko Kambič, Miha Klun, Miroslav Pre-
tnar in Sašo Stojanovič Lenčič. Poročilo je sprejela soglasno.

Št. 041-10/2014-10
Ljubljana, dne 5. junija 2014

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1688. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za maj 2014

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za maj 2014

Cene življenjskih potrebščin so bile maja 2014 v primer-
javi s prejšnjim mesecem višje za 0,6 %.

Št. 9621-87/2014/3
Ljubljana, dne 3. junija 2014
EVA 2014-1522-0016

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
CELJE

1689. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske 
prostore

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

OBČINA CELJE
obračun po merilcih brez DDV z DDV
variabilni del cene  0,0510 0,0622 €/KWh
priključna moč – fiksni del 
cene 1,6973 2,0707 €/KW/mes.
števnina za toplotne števce 
(za stanovanjski odjem)  0,0094 0,0115 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Ob-
čini Celje za variabilni del cene, velja od 1. 6. 2014, za priključ-
no moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.

OBČINA ŠTORE
obračun po merilcih brez DDV z DDV
variabilni del cene 0,0742 0,0905 €/KWh
priključna moč – fiksni del 
cene 1,7093 2,0853 €/KW/mes.
števnina za toplotne števce 
(za stanovanjski odjem) 0,0094 0,0115 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Ob-
čini Štore za variabilni del cene, velja od 1. 6. 2014, za priključ-
no moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.

Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stano-
vanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, 
št. 28/14), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike 
Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.

Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energi-
je pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava 
tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 
0,05 EURc/kWh ter skladno z Uredbo o načinu določanja in 
obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji 
električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in 
iz obnovljivih virov energije se zaračunava prispevek v višini 
0,99627 EUR/MWh.

Skladno z ZDDV je v cenah z DDV vključen 22 % davek 
na dodano vrednost.

Celje, dne 4. junija 2014

ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.

mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor

KAMNIK

1690. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Kamnik za leto 2013

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12 46/13 

– ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13) in 14. člena 
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 
34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 31. seji dne 28. 5. 
2014 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik 

za leto 2013

1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajev-

nimi skupnostmi) za leto 2013 je naslednja:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v €

Skupina/Podskupina kontov  Realizacija 
2013

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 21.352.993

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 20.142.106

70 DAVČNI PRIHODKI 17.911.104

700 Davki na dohodek in dobiček 15.329.404

703 Davki na premoženje 2.252.503

704 Domači davki na blago in storitve 328.607

706 Drugi davki 590

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.231.001

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.454.826

711 Takse in pristojbine 13.734

712 Globe in druge denarne kazni 123.898

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 166.098

714 Drugi nedavčni prihodki 472.446

72 KAPITALSKI PRIHODKI 302.747

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 290.730

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 12.017

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 891.732

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 891.732

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  
iz sredstev proračuna EU 0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 16.408

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 16.408

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 23.472.002

40 TEKOČI ODHODKI 9.457.895

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.274.681

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 202.150

402 Izdatki za blago in storitve 3.857.065

409 Rezerve 4.124.000
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41 TEKOČI TRANSFERI 10.138.763
410 Subvencije 221.098
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 6.167.306
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 1.001.972
413 Drugi tekoči domači transferi 2.748.387

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.964.294
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.964.294

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 911.050
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, 
ki niso pror. uporabniki 378.803
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 532.247

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –2.119.010

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 115.552

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 115.552
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 115.552

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 231.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 231.000
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 231.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –115.448

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.450.000
50 ZADOLŽEVANJE 2.450.000

500 Domače zadolževanje 2.450.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0
55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 215.542
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.450.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.119.010

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA – 
PRENOS V 2013 2.671.461

2. člen
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 

2013 je 2.887.003 €, od tega Občina Kamnik 2.527.321 € 
(namenska sredstva 1.325.862 € in nenamenska sredstva 
1.201.459 €) in krajevne skupnosti 359.682 €.

Neporabljena sredstva Občine Kamnik v letu 2013 se 
prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna 
Občine Kamnik za leto 2014.

Neporabljena sredstva posameznih krajevnih skupnosti v 
letu 2013 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov 
krajevnih skupnosti v letu 2014.

3. člen
Stanje sredstev Občine Kamnik – sklad za financiranje 

investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta na dan 
31. 12. 2013:

v €
Stanje sredstev na dan 1. 1. 2013 5.787.186
prihodki v letu 2013 3.874.562
odhodki v letu 2013 6.269.203
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2013 3.392.545

Neporabljena sredstva Občine Kamnik – sklad za finan-
ciranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta se za 
isti namen prenesejo v leto 2014.

4. člen
Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2013:

v €
Stanje proračunske rezerve na dan 1. 1. 2013 17.196
prihodki v letu 2013 250.000
odhodki v letu 2013 238.379
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2013 28.817

Neporabljena sredstva proračunske rezerve Občine Ka-
mnik se za isti namen prenesejo v leto 2014.

5. člen
Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem področju na 

dan 31. 12. 2013:
v €

Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem 
področju na dan 1. 1. 2013 0
prihodki v letu 2013 54.000
odhodki v letu 2013 34.757
Stanje sredstev rezerv na stanovanjskem 
področju na dan 31. 12. 2013 19.243

Neporabljena sredstva rezerv na stanovanjskem področju 
se za isti namen prenesejo v leto 2014.

6. člen
Sestavni del Odloka o zaključnem računu proračuna Obči-

ne Kamnik za leto 2013 sta tudi splošni in posebni del zaključne-
ga računa proračuna ter obrazložitve, kjer so podrobno prikazani 
podatki o načrtovanih in realiziranih prihodkih in drugih prejemkih 
ter odhodkih in drugih izdatkih proračuna Občine Kamnik za leto 
2013, in se objavijo na spletni strani Občine Kamnik.

7. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0012/2014
Kamnik, dne 28. maja 2014

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

1691. Odlok o spremembah Odloka o določitvi 
območij krajevnih skupnosti in volitvah 
v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12), 19.a člena Zakona o 
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lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) ter 14. člena Statuta Občine Ka-
mnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10, 34/12) je Občinski svet 
Občine Kamnik na 31. seji dne 28. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o določitvi območij 

krajevnih skupnosti in volitvah v Svete krajevnih 
skupnosti v Občini Kamnik

1. člen
V Odloku o določitvi območij krajevnih skupnosti in vo-

litvah v Svete KS v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96, 
69/98, 81/02, 100/06 in 45/10) se spremeni 2. člen, tako da 
se glasi:

»V Občini Kamnik krajevne skupnosti obsegajo območja 
naslednjih naselij oziroma ulic:

1. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA:
Črna pri Kamniku
Gozd
Kališe
Krivčevo
Podlom
Podstudenec
Potok v Črni
Smrečje v Črni
Zavrh pri Črnivcu
Žaga
Sedež krajevne skupnosti je Stahovica, Krivčevo 2.
2. KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
Bakovnik (razen hišnih št. 1 in 2)
Bakovniška ulica
Bazoviška ulica
Črnivška ulica
Dobajeva ulica
Domžalska cesta
Groharjeva ulica
Jakopičeva ulica
Jamova ulica
Jelovškova ulica
Klavčičeva ulica
Ljubljanska cesta (hišne št. od 14 do 86)
Mengeška pot
Meninska ulica
Prvomajska ulica
Rudniška ulica
Slatnarjeva ulica
Šipkova ulica
Ulica Matije Blejca
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Jakopičeva 11.
3. KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
Brezje nad Kamnikom
Godič
Kršič
Vodice nad Kamnikom
Sedež krajevne skupnosti je Stahovica, Godič 60a.
4. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK CENTER
Ekslerjeva ulica
Frančiškanski trg
Fužine
Glavni trg
Gregorčičeva ulica
Hipolitov prehod
Japljeva ulica
Kettejeva ulica
Knafličev prehod
Kolodvorska ulica
Košiše (hišne št. od 1 do 14a in od 22 do 29)
Levstikova ulica
Maistrova ulica

Medvedova ulica
Muzejska pot
Na produ
Parmova ulica
Petruškova pot
Pot na Poljane
Prečna ulica
Prešernova ulica
Raspov prehod
Sadnikarjeva ulica
Samostanska ulica
Streliška ulica
Šlakarjeva pot
Šlakarjev prehod
Šolska ulica
Šutna
Tomšičeva ulica
Trg prijateljstva
Trg svobode
Trg talcev
Tunjiška cesta
Ulica Josipa Močnika
Usnjarska cesta
Zaprice
Žale
Žebljarska pot
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Maistrova ulica 18.
5. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA
Bistričica
Kamniška Bistrica
Klemenčevo
Kregarjevo
Okroglo
Spodnje Stranje
Stahovica
Stolnik
Velika Planina
Zagorica nad Kamnikom
Zakal
Zgornje Stranje
Županje Njive
Sedež krajevne skupnosti je Stahovica, Zgornje Stranje 22.
6. KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
Cankarjeva cesta
Cesta dr. Tineta Zajca
Cesta treh talcev
Drnovškova pot
Jeranovo
Molkova pot
Neveljska pot
Ob Bistrici
Podjelše
Polčeva pot
Pot na Jeranovo
Prašnikarjev drevored
Ulica Antona Kotarja Martina
Zduša
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Cankarjeva cesta 37.
7. KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK
Bela (hišne št. od 10 do 11, od 13 do 18 in od 28 do 31)
Motnik
Zajasovnik – del
Zgornji Motnik
Sedež krajevne skupnosti je Motnik, Motnik 33.
8. KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
Briše
Hrib pri Kamniku
Nevlje
Oševek
Poreber
Soteska
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Tučna
Vir pri Nevljah
Vrhpolje pri Kamniku
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Nevlje 18.
9. KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
Bevkova ulica
Lobodova ulica
Na bregu
Na jasi
Novi trg
Palovška cesta
Perkova ulica
Perovo
Pot na Dobravo
Pot v Rudnik
Prisojna pot
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.
10. KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
Bakovnik (hišni št. 1 in 2)
Janežičev drevored
Kajuhova pot
Kovinarska cesta
Livarska ulica
Ljubljanska cesta (hišne št. 1, 2, 3, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 

4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j, 4k, 5d, 9a, 9b, 9c, 10a, 11, 11a, 11b, 11e, 
11f, 12, 13)

Podlimbarskega pot
Pot 27. julija
Steletova cesta
Tkalska pot
Zikova ulica
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Steletova cesta 25.
11. KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
Podgorje
Korenova cesta
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Podgorje 55a.
12. KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
Gabrovnica
Laseno
Mali Rakitovec
Pšajnovica
Veliki Rakitovec
Sedež krajevne skupnosti je Blagovica, Mali Rakitovec 2.
13. KRAJEVNA SKUPNOST SELA
Bela Peč
Markovo
Poljana
Rožično
Sela pri Kamniku
Sovinja Peč
Studenca
Trobelno
Znojile
Žubejevo
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Sela pri Kamniku 2.
14. KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
Loke v Tuhinju
Pirševo
Podhruška
Potok
Snovik
Srednja vas pri Kamniku
Vaseno
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Srednja vas 3b.
15. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
Bistriška cesta
Drnovo
Gmajna
Gornji log
Grintovška cesta
Gubčeva ulica

Habjanova ulica
Jeranova ulica
Kamniška cesta
Kolenčeva pot
Koroška cesta
Livada
Mala pot
Mlinarska ulica
Nova pot
Nožiška cesta
Obrtniška ulica
Orehova ulica
Pibernikova cesta
Poljska cesta
Pot iz vasi
Primoževa ulica
Radomeljska cesta
Sončna ulica
Spodnji log
Stegne
Štajerska ulica
Trata
Trg padlih borcev
Zelena pot
Sedež Krajevne skupnosti je Šmarca, Trg padlih borcev 2.
16. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO V TUHINJU
Buč
Gradišče v Tuhinju
Hruševka
Kostanj
Podbreg
Praproče v Tuhinju
Ravne pri Šmartnem
Sidol
Stebljevek
Šmartno v Tuhinju
Sedež krajevne skupnosti je Laze v Tuhinju, Šmartno v 

Tuhinju 27.
17. KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
Bela (hišne št. od 2 do 9, 12, 12a in 12b in od 19 do 27)
Okrog pri Motniku
Špitalič
Sedež krajevne skupnosti je Motnik, Špitalič 32a.
18. KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ
Cirkuše v Tuhinju
Češnjice v Tuhinju
Črni Vrh v Tuhinju
Golice
Laze v Tuhinju
Liplje
Mali Hrib
Stara Sela
Veliki Hrib
Zgornji Tuhinj
Sedež krajevne skupnosti je Laze v Tuhinju, Laze v Tu-

hinju 29.
19. KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
Košiše (hišne št. od 15 do 21c)
Laniše
Tunjice
Tunjiška Mlaka
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.
20. KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
Rudnik pri Radomljah
Volčji Potok
Sedež krajevne skupnosti je Radomlje, Volčji Potok 6.
21. KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
Spodnje Palovče
Trebelno pri Palovčah
Velika Lašna
Vranja Peč
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Zgornje Palovče
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Vranja Peč 3.
22. KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
Aškerčeva ulica
Čopova pot
Frana Albrehta ulica
Franca Pirca ulica
Jenkova ulica
Jurčičeva ulica
Kebetova ulica
Kersnikova ulica
Koželjeva ulica
Kranjska cesta
Ljubljanska cesta (hišne št. 1a, 1b, 1c, 1č, 3a, 3b, 3c, 4, 

5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10)
Miklavčičeva ulica
Mlakarjeva ulica
Murnova ulica
Parapatova ulica
Podgorska pot
Pot Marije Vere
Rozmanova ulica
Svetčeva pot
Trdinova ulica
Ulica Andreja Smolnikarja
Ulica Fortunata Berganta
Ulica Frančka Miha Paglovca
Ulica Jakoba Alešovca
Ulica Jakoba Zupana
Ulica Josipa Ogrinca
Ulica Kamniško - Zasavskega odreda
Ulica Ljudevita Stiasnyja
Ulica Toma Brejca
Ulica Vilka Rožiča
Vavpotičeva ulica
Vegova ulica
Vremšakova ulica
Župančičeva ulica
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.«

2. člen
7.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»V krajevnih skupnostih na območju Občine Kamnik se 

določijo naslednje volilne enote, z naselji oziroma ulicami, ki 
jih obsegajo in število članov svetov krajevnih skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti:

1. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti 

Črna, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
2. KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti Du-

plica, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
3. KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti 

Godič, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
4. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK – CENTER
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti Ka-

mnik – Center, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
5. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA
Vol. enota št. 1: Bistričica, Klemenčevo, Okroglo in Zakal
Voli se tri člane.
Vol. enota št. 2: Kamniška Bistrica, Velika Planina, Župa-

nje Njive in Stahovica
Voli se tri člane.
Vol. enota št. 3: Spodnje Stranje, Zgornje Stranje in Stol-

nik

Voli se tri člane.
Vol. enota št. 4: Kregarjevo in Zagorica nad Kamnikom
Voli se dva člana.
6. KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti Me-

kinje, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
7. KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK
Vol. enota št. 1: Motnik (hišne št. od 1 do 33 in št. 56)
Voli se dva člana.
Vol. enota št. 2: Motnik (hišne št. od 34 do 55 in od 57 

do 59a in 70)
Voli se dva člana.
Vol. enota št. 3: Zgornji Motnik
Voli se dva člana.
Vol. enota št. 4: Bela (hišne št. od 10 do 11, od 13 do 18 

in od 28 do 31)
Voli se dva člana.
Vol. enota št. 5: Zajasovnik – del
Voli se en član.
8. KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti 

Nevlje, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
9. KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti Novi 

trg, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
10. KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti Pe-

rovo, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
11. KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti 

Podgorje, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
12. KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti Pšaj-

novica, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
13. KRAJEVNA SKUPNOST SELA
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti Sela, 

kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
14. KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti Sre-

dnja vas, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
15. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti 

Šmarca, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
16. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO
Vol. enota št. 1: Šmartno v Tuhinju in Stebljevek
Voli se tri člane.
Vol. enota št. 2: Buč in Sidol
Voli se tri člane.
Vol. enota št. 3: Gradišče v Tuhinju in Kostanj
Voli se dva člana.
Vol. enota št. 4: Hruševka, Podbreg, Praproče v Tuhinju, 

Ravne pri Šmartnem
Voli se tri člane.
17. KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti Špi-

talič, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
18. KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ
Vol. enota št. 1: Zgornji Tuhinj
Voli se dva člana.
Vol. enota št. 2: Laze v Tuhinju
Voli se en član.
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Vol. enota št. 3: Stara Sela
Voli se en član.
Vol. enota št. 4: Golice
Voli se en član.
Vol. enota št. 5: Češnjice v Tuhinju
Voli se en član.
Vol. enota št. 6: Črni vrh v Tuhinju
Voli se en član.
Vol. enota št. 7: Cirkuše v Tuhinju
Voli se en član.
Vol. enota št. 8: Liplje in Veliki Hrib (hišne št. 13, 13a, 14 

in 15)
Voli se en član.
Vol. enota št. 9: Veliki Hrib (razen hišnih št. 13, 13a, 14 

in 15)
Voli se en član.
Vol. enota št. 10: Mali Hrib
Voli se en član.
19. KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti Tu-

njice, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
20. KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
Vol. enota št. 1: Zajema območje Krajevne skupnosti Vol-

čji Potok, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
21. KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti Vra-

nja Peč, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.
22. KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti Za-

price, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 041-0001/2014
Kamnik, dne 28. maja 2014

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

1692. Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev 
prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, 
prevzema blata iz obstoječih greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev 
normativnega nazivnega premera vodomera 
za obračunavanje storitev gospodarskih javnih 
služb varstva okolja

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 
57/12, 97/12 in 92/13), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 5. člena Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 2. člena 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kam nik (Uradni 
list RS, št. 91/07), 20. in 21. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v 
Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 55/09), 27. in 28. člena Odloka 
o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 64/09) in 14. člena Sta-
tuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je 
Občinski svet Občine Kamnik na 31. seji dne 28. 5. 2014 sprejel

S K L E P 
o spremembi Sklepa o cenah storitev prevzema 
vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata 

iz obstoječih greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega 

nazivnega premera vodomera za obračunavanje 
storitev gospodarskih javnih služb  

varstva okolja

1. člen
V Sklepu o cenah storitev prevzema vsebine iz nepre-

točnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega na-
zivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 32/14) 
se v prvem odstavku 1. člena v tabeli številka »0,28« spremeni 
v »0,3523«.

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 6. 2014.

Št. 354-23/2014
Kamnik, dne 28. maja 2014

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

KOBARID

1693. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Kobarid

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 57/11), 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09, 
48/12, 57/12, 92/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13), 21. in 29. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10), Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list 
RS, št. 34/08, 103/11), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpa-
dno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/01, 110/07, 67/11 
(68/11 – popr.), 18/14), Uredbe o ravnanju z biološko razgradlji-
vimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list 
RS, št. 39/10), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami 
pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
(Uradni list RS, št. 21/01), Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid (Uradni list RS, 
št. 38/10, 82/12) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 
29. seji dne 28. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ravnanju s komunalnimi odpadki  
v Občini Kobarid

1. člen
(1) V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Ob-

čini Kobarid (Uradni list RS, št. 45/12) se v drugem odstavku 
45. člena četrta in peta alinea združita v četrto alineo, ki se 
glasi:
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»– za apartmaje in turistične sobe: število nočitev po 
dejanski zasedenosti ležišč, pri čemer se upošteva, da posa-
meznik povzroči 0,8 kg odpadkov na nočitev;«.

(2) Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta peta in 
šesta alinea.

2. člen
V 46. členu se črta besedilo »in sedme«.

3. člen
V 47. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsak povzročitelj odpadkov plačuje storitev po tem 

odloku mesečno na podlagi izstavljenega računa izvajalca, ra-
zen imetnikov apartmajev in turističnih sob, ki plačujejo storitev 
po tem odloku enkrat letno za obdobje od 1. 9. preteklega leta 
do 31. 8. tekočega leta, na podlagi izstavljenega računa izva-
jalca v mesecu oktobru tekočega leta. Povzročitelj odpadkov 
mora plačati račun najpozneje v 8 dneh po njegovi izstavitvi.«.

4. člen
V 51. členu se na koncu šeste alinee pika spremeni v 

vejico in se doda nova, sedma alinea, ki se glasi:
»– podatke o številu nočitev posameznih imetnikov apart-

majev in turističnih sob za obdobje enega leta, in sicer od 1. 9. 
preteklega leta do 31. 8. tekočega leta.«.

5. člen
V prvem odstavku 54. člena se deveta alinea spremeni 

tako, da se glasi:
»– ne sklene pogodbe za odvoz odpadkov (peta in šesta 

alinea drugega odstavka 45. člena),«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ne glede na določbo 3. člena tega odloka bo izvajalec 

imetnikom apartmajev in turističnih sob v mesecu oktobru 2014 
izstavil račun za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-07/2012
Kobarid, dne 28. maja 2014

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

1694. Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju 
priznanj in nagrad Občine Kobarid

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list 
RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 
29. seji dne 28. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj  

in nagrad Občine Kobarid

1. člen
V 5. členu Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad 

Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 57/98 in 53/11) se točka d) 
spremeni tako, da se glasi:

»d) denarne nagrade občine.«

2. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Denarna nagrada se podeli posameznikom, podjetjem, dru-
štvom in drugim organizacijam ter skupnostim za dolgoletno 
uspešno in ustvarjalno delo ter za vidne dosežke pri razvoju 
občine.«

3. člen
Tretja alineja 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– do tri denarne nagrade.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/11
Kobarid, dne 28. maja 2014

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

1695. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč 
družini na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 
26/01, 110/02, 2/04, 69/05, 21/06, 105/06, 114/06, 61/10, 62/10, 
40/11, 57/12) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) je Občinski svet Občine Kobarid na 
29. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč 

družini na domu

I.
Občinski svet Občine Kobarid daje soglasje k ceni storitve 

pomoč družini na domu, ki jo na območju Občine Kobarid izvaja 
Center za socialno delo Tolmin.

Cena storitve pomoč družini na domu znaša za uporab-
nika 3,16 EUR/uro.

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

listu Republike Slovenije in velja do spremembe.

Št. 122-01/2010
Kobarid, dne 28. maja 2014

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

1696. Sklep o začetku postopka dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta (OPN) 
Kobarid

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) in 18. člena 
Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 
74/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 29. redni 
seji dne 28. 5. 2014 sprejel
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S K L E P
o začetku postopka dopolnitve občinskega 

prostorskega načrta (OPN) Kobarid
1. Ocena stanja in razloge za pripravo prostorskega 

načrta
Predlog za spremembo in dopolnitev OPN Kobarid po 

hitrem postopku je posledica pripomb UE Tolmin glede izva-
janja OPN v upravnih postopkih, zaradi nedvoumnosti. Nekaj 
pripomb se nanaša na same postopke.

2. Območje prostorskega načrta
Območje dopolnitve OPN Kobarid obsega celotno obmo-

čje Občine Kobarid.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Kolikor področni zakon oziroma odlok nekega postopka 

ne ureja, se uporablja ZUP in področni zakon. S spremembo in 
dopolnitvijo akta ne spreminjamo osnovne podrobne namenske 
rabe in tudi ne posegamo v prostorsko izvedbene pogoje. S spre-
membami tudi ne posegamo v pravice nosilcev urejanja prostora, 
tako da ni potrebno pridobiti smernic in mnenj.

4. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta 
in njegovih posameznih faz

F A Z A Nosilec Rok
Sklep o pričetku postopka 
in objava v Uradnem listu

županja, občina 7 dni 

Javna razgrnitev in javna 
obravnava

občina 15 dni 

Stališča do pripomb načrtovalec, 
občina, župan

7 dni 

Sprejem odloka in objava v 
uradnem glasilu skupaj z datu-
mom in številko sklepa vlade

občina 30 dni

5. Občinska uprava
Sklep o začetku dopolnitve občinskega prostorskega na-

črta Kobarid se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v 
svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor 
ter sosednjim občinam.

Št. 3500-01/2008
Kobarid, dne 28. maja 2014

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

KOSTANJEVICA NA KRKI

1697. Sklep o določitvi vrednosti točke 
za nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki 
za leto 2014

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki 
(Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) in 13. člena Odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kosta-
njevica na Krki (Uradni list RS, št. 122/08) je Občinski svet Občine 
Kostanjevica na Krki na 23. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za nadomestilo  
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 

Kostanjevica na Krki za leto 2014
1. člen

Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki za leto 
2014 znaša za 1 m2:

– Za stanovanja, počitniške hiše ter garaže zasebnih 
lastnikov: 0,0001942 EUR.

– Za objekte družbenih dejavnosti: 0,0001230 EUR.
– Za poslovne površine v stavbah v uporabi in nezazidana 

stavbna zemljišča poslovnih dejavnosti: 0,0003201 EUR.
– Za ostala nezazidana stavbna zemljišča (fizične osebe): 

0,0000925 EUR.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

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

Št. 422-1/2014
Kostanjevica na Krki, dne 22. maja 2014

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

LJUBLJANA

1698. Sklep o začetku postopka priprave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
302 Vrtno mesto Kozarje – del

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 Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta 302  
Vrtno mesto Kozarje – del

1.
Predmet sklepa

S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 302 Vrtno mesto Kozarje 
– del, za del enote urejanja prostora VI-465 (v nadaljnjem 
besedilu: OPPN).

2.
Ocena stanja in razlogi

Območje OPPN je nepozidan zelen prostor travniških 
in njivskih površin v zaledju Tržaške ceste ob s pretežno 
stanovanjskimi objekti pozidanih površinah ob Nasperski 
poti. Teren je raven, v severovzhodnem delu je rahlo nagnjen 
proti jugu.

Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 
10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna 
razlaga in 9/13; 23/13 – popr. in 72/13 – DPN; v nadaljnjem 
besedilu: OPN MOL) je za območje enote urejanja prostora (v 
nadaljnjem besedilu: EUP) VI–465 predvidena priprava OPPN.

Območje OPPN obsega dva dela EUP VI-465, ki je z 
OPN MOL namenjena splošnim eno- in dvostanovanjskim po-
vršinam, z OPPN pa je dopustno umestiti tudi dejavnosti, ki 
dopolnjujejo objekte oziroma dejavnosti v EUP, v tem primeru 
so to oskrbovana stanovanja.

Na severovzhodnem delu EUP VI-465 ob priključku Na-
sperske poti na Cesto na Ključ in na zahodnem delu EUP 
VI-465 je z OPPN predvidena gradnja osemnajstih eno- ali 
dvostanovanjskih stavb (prostostoječa družinska hiša, dvoj-
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ček, verižna hiša) ter ca. 50 oskrbovanih stanovanj. Dostop v 
območje je preko Ceste na Ključ predviden z Nasperske poti.

S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja stanovanjskih 
enot in oskrbovanih stanovanj s pripadajočimi ureditvami pro-
metnih in zunanjih površin ter komunalne infrastrukture.

3.
Območje OPPN

Območje OPPN se nahaja v Četrtni skupnosti Vič.
Območje OPPN obsega naslednje zemljiške parcele v 

katastrski občini (1995) Podsmreka:
197/1, 197/8, 197/9, 197/10, 199/2 – del, 199/6, 199/7, 

199/12, 199/16, 201/55, 201/123, 201/134, 201/171, 201/172, 
201/173, 201/187, 201/315, 201/317, 201/318, 201/319, 
201/320, 201/321, 201/322, 201/323, 201/324, 201/325 in 
201/326.

Območje OPPN meri približno 19.000 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spre-

meni.

4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane 

prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo  
pri pripravi OPPN

Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 

Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava 

RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat 

za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor, Direktorat za promet
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območ-

na enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področ-

je oskrbe z vodo
11. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področ-

je odvajanja odpadnih voda
12. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana 

mesto
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba 

s plinom
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska 

oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 

Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
3. Telemach d.o.o.
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za 

ravnanje z nepremičninami.
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 OPPN je variantna rešitev, ki je 
izdelana za celotno območje EUP VI–465 in je izbrana med 
tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev, pripravljeni-
mi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana, na podlagi prikaza 
stanja prostora, OPN MOL, investicijskih namer investitorjev 
ter strokovnih podlag.

6.
Roki za pripravo OPPN

Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva 
meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Spre-
jem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku 
priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen skle-

ne pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za 
prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z 
dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in 
investitorjem.

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. 3505–2/2013-53
Ljubljana, dne 30. maja 2014

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

METLIKA

1699. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Metlika

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96 in 127/06), 5. člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12 in 14/13), 61. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12) ter 
19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 
38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne 
29. maja 2014 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda  

Zdravstveni dom Metlika

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
(1) Občina Metlika s tem odlokom usklajuje delovanje 

javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Metlika (v 
nadaljevanju: zavod).

(2) Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost ter 
druge dejavnosti v skladu s predpisi za območje Občine Me-
tlika.

(3) Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je 
v javnem interesu.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

2. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Metlika, s sedežem v Me-

tliki, Mestni trg 24.

http://www.ljubljana.si
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III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

3. člen
(1) Ime zavoda je Zdravstveni dom Metlika.
(2) Skrajšano ime zavoda je ZD Metlika.
(3) Sedež zavoda je v Metliki, Cesta bratstva in enot-

nosti 71.

4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež le po predhodnem 

soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod upo-
rabljati ime iz prejšnjega člena tega odloka.

IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA

5. člen
Notranjo organizacijo zavoda ter organizacijske in stro-

kovne enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje 
dejavnosti, določa statut zavoda.

V. DEJAVNOST ZAVODA

6. člen
(1) Zavod v skladu z veljavni predpisi opravlja:
– osnovno zdravstveno dejavnost;
– specialistično zunaj-bolnišnično zdravstveno dejavnost;
– druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom.
(2) Zavod opravlja tudi druge spremljajoče dejavnosti, 

potrebne za zagotovitev celovitega izvajanja dejavnosti, za ka-
tero je zavod ustanovljen, kot npr. upravne in servisne službe, 
dajanje nepremičnin v najem.

(3) Zdravstvene storitve lahko zavod izvaja v sodelovanju 
s koncesionarji, ki opravljajo javno službo na območju občine 
ustanoviteljice. Medsebojno sodelovanje se opredeli v pogodbi 
o sodelovanju.

(4) Dejavnost, ki jo opravlja zavod, je v skladu z Uredbo o 
standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:

– Q 86.210 splošna zunajbolnišnična zdravstvena de-
javnost,

– Q 86.220 specialistična zunajbolnišnična zdravstvena 
dejavnost,

– Q 86.230 zobozdravstvena dejavnost,
– Q 86.909 druge zdravstvene dejavnosti in
– L 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin.
(5) Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravlja-

nja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti. Proste kapaci-
tete lahko odda v najem s predhodnim soglasjem ustanovitelja.

(6) Zavod lahko svojo dejavnost spremeni samo v soglas-
ju z ustanoviteljem.

VI. ORGANI ZAVODA

7. člen
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni vodja,
– strokovni svet.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določata 

zakon ali statut zavoda.

1. Svet zavoda

8. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-

niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavnik 
zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.

(2) Svet zavoda šteje sedem članov in je sestavljen iz:
– štirih predstavnikov ustanovitelja;
– dveh predstavnikov delavcev zavoda, od katerih mora 

biti en član imenovan izmed zdravnikov ali zobozdravnikov, en 
član pa izmed ostalih zaposlenih;

– enega predstavnika zavarovancev oziroma drugih upo-
rabnikov.

(3) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda 
neposredno, po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom 
določa statut zavoda.

(4) Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev ime-
nuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

(5) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Ob-
čine Metlika v skladu s statutom občine.

9. člen
(1) Mandat članov sveta zavoda traja pet let.
(2) Mandat članov sveta zavoda začne teči z dnem kon-

stituiranja sveta zavoda.

10. člen
(1) Svet zavoda:
– sprejema statut,
– sprejema druge splošne akte zavoda, ki urejajo zadeve 

iz pristojnosti sveta zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda in spremlja 

njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt zavoda,
– sprejema letno poročilo,
– odloča o zadolževanju zavoda v skladu z veljavno 

zakonodajo,
– daje predhodno soglasje k sklepanju pogodb in spre-

jetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejav-

nosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mne-

nja o posameznih vprašanjih,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem 

ustanovitelja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda,
– daje soglasje k imenovanju in razreševanju strokovnega 

vodje zavoda,
– na predlog direktorja, s soglasjem ustanovitelja, odloča 

o oddaji prostorov in drugih osnovnih sredstev v najem,
– imenuje člane strokovnega sveta zavoda,
– daje soglasje h kadrovskem načrtu,
– daje soglasje k načrtu investicij,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– odloča o porabi presežka prihodkov nad odhodki in
– opravlja druge z zakonom ali tem aktom ali s statutom 

zavoda določene zadeve.
(2) Zavod mora pridobiti soglasje ustanovitelja k odloči-

tvam o zadevah navedenih v 32. členu tega odloka.

2. Direktor

11. člen
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda. Če ima direktor 

ustrezno izobrazbo medicinske smeri, opravlja tudi naloge 
strokovnega vodje.

(2) Direktorja javnega zavoda imenuje svet zavoda v 
soglasju z ustanoviteljem. Svet zavoda opravi imenovanje na 
podlagi izvedenega javnega razpisa. Postopek imenovanja se 
podrobneje opredeli v statutu zavoda.

(3) Mandat direktorja zavoda traja pet let. Po poteku man-
datne dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja.

12. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splo-

šnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje 
pogoje:
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– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– kandidat za direktorja z medicinsko izobrazbo mora ime-

ti najmanj pet let delovnih izkušenj v medicinski stroki, kandidat 
za direktorja z nemedicinsko izobrazbo pa mora imeti najmanj 
pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;

– k prijavi na razpis predloži program dela in vizijo razvoja 
zavoda;

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznive-
ga dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti.

13. člen
(1) Direktor javnega zavoda:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– vodi in odgovarja za strokovnost dela zavoda, če ima 

medicinsko izobrazbo,
– odloča o zaposlovanju in razporejanju delavcev,
– sprejema splošne akte zavoda, ki so v skladu s statutom 

zavoda v njegovi pristojnosti,
– sprejema kadrovski načrt s soglasjem sveta zavoda,
– imenuje strokovnega vodjo, v soglasju s svetom zavoda, 

po predhodnem mnenju strokovnega sveta,
– pripravlja predlog programa dela in razvoja zavoda in
– opravlja druge zadeve v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod 

direktor neomejeno, razen omejitev iz 32. člena tega odloka 
in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega 
finančnega načrta.

14. člen
(1) Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za 

čas trajanja mandata.
(2) Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja 

zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju 
funkcije premesti v skladu s sistematizacijo delovnih mest in ka-
drovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi 
strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.

(3) Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direk-
torja zavoda izvaja svet zavoda.

(4) Pogodba o zaposlitvi direktorja se lahko sklene za 
polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega, kar določi 
svet zavoda v javnem razpisu za imenovanje direktorja.

3. Strokovni svet

15. člen
(1) Kolegijski strokovni organ zavoda je strokovni svet.
(2) Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega 

sveta določa statut zavoda.

4. Strokovni vodja

16. člen
(1) Če je za direktorja zavoda imenovan kandidat, ki nima 

izobrazbe medicinske smeri, sta poslovodna funkcija in funkcija 
strokovnega vodenja ločeni. V tem primeru strokovno delo 
zavoda vodi strokovni vodja.

(2) Kandidat za strokovnega vodjo mora izpolnjevati pogo-
je, ki veljajo za imenovanje direktorja z medicinsko izobrazbo.

(3) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje direktor za-
voda, v soglasju s svetom zavoda, po predhodnem mnenju 
strokovnega sveta.

(4) Mandat strokovnega vodje traja pet let in je lahko po 
preteku te dobe ponovno imenovan.

(5) Pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje 
ter pogoji in postopek imenovanja se določijo s statutom zavo-
da, v skladu s področno zakonodajo in tem odlokom.

VII. DELOVNA RAZMERJA

17. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in 

uresničevanju sindikalnih pravic, se urejajo v skladu z zakoni, 
kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.

VIII. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZA DELO

18. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo in razvoj:
– iz proračuna ustanovitelja,
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije,
– po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za 

naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega pro-
računa,

– iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi de-
lavci oziroma zdravstvenimi sodelavci,

– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in
– iz drugih virov, določenih z zakonom.
(2) Zavod mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti ločeno 

evidentiranje in izkazovanje prihodkov po virih pridobivanja.

19. člen
Ustanovitelj iz občinskega proračuna zagotavlja sredstva 

za investicije, investicijsko vzdrževanje, mrliško pregledno služ-
bo v skladu s področno zakonodajo in za druge obveznosti, do-
ločene z zakonom in tem odlokom, vendar zgolj za namene in v 
višini, kot je zagotovljeno v sprejetem proračunu ustanovitelja.

20. člen
Zdravstveni dom lahko za izboljšanje materialne osnove 

dela, za nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali za 
izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo 
in izvajanje izrednih aktivnosti zbira sredstva od donatorjev, 
neposredno ali prek donatorskega sklada, ustanovljenega na 
ravni občine.

IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV  
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

21. člen
(1) Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki 

jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za 

razvoj, medicinsko-tehnološko posodobitev in opravljanje de-
javnosti.

(3) Presežek prihodkov nad odhodki zavod lahko name-
ni tudi za investicije v opremo ali za obnovo in vzdrževanje 
opreme.

22. člen
(1) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izva-

janju dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upošte-
vajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, 
ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije zavod iz lastnih 
sredstev, ustanovitelj pa le do višine v vsakoletnih proračunih 
zagotovljenih sredstev za dejavnost zavoda.

(2) Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev, ki je nastal 
zavodu iz naslova izvajanja nadstandardnih zdravstvenih sto-
ritev, če so bile te storitve opravljene v vsebini in obsegu, ki 
je bil predhodno dogovorjen oziroma naročen s strani usta-
novitelja.

(3) Primanjkljaj prihodkov, ki nastanejo zaradi izvajanja 
nalog, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega prora-
čuna, krije država, če zavod po pogodbi z ministrstvom pristoj-
nim za zdravje, izvaja takšne naloge.



Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 9. 6. 2014 / Stran 4505 

(4) Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev zavoda le, če 
zavod dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je primanjkljaj nastal iz 
naslova programov, ki jih skladno z zakonom, ki ureja zdravstve-
no dejavnost, financira ustanovitelj. Pri tem mora zavod dokazati, 
da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.

(5) Obveznost kritja primanjkljaja s strani ustanovitelja 
nastane, ko so izčrpane vse možnosti v skladu z zakonom 
(sredstva rezerv, prihodki prihodnjih let ipd.).

(6) Zavod izdela predlog za pokritje primanjkljaja, o kate-
rem odloči svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

23. člen
(1) Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč 

izplačanih plač, krije zavod.
(2) Primanjkljaj mora zavod pokriti v breme sredstev za 

plače, najkasneje v naslednjem koledarskem obdobju, razen 
če dokaže, da financer, zavod za zdravstveno zavarovanje, še 
ni izpolnil svojih obveznosti v celoti.

24. člen
(1) Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni pred-

met osnovnih dejavnosti (lastne realizacije), je prihodek zavo-
da, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije 
stroške take dejavnosti, ki bremenijo osnovno dejavnost.

(2) Prihodke iz prvega odstavka tega člena zavod ne 
more razporejati v investicije ali za druge namene, iz naslova 
katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne 
da soglasja ustanovitelj.

X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA 
V PRAVNEM PROMETU

25. člen
(1) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon in 
ta odlok.

(2) Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, 
ki so v pravnem prometu. Zavod je pravna oseba s polno od-
govornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem, s katerim razpolaga.

(3) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja pravne posle 
samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.

26. člen
Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnovo stavb in 

prostorov, ki jih uporablja sam, kot tudi stavb in prostorov, ki jih 
je v soglasju z ustanoviteljem oddal v najem koncesionarjem ter 
vzdrževati in obnavljati opremo v teh prostorih v skladu s pogodbo.

27. člen
(1) Zavod je dolžan dati koncesionarju možnost najema 

prostih prostorov in opreme, ki jih ne potrebuje za opravljanje 
javne zdravstvene službe ter omogočiti vlaganje lastnih naje-
mnikovih sredstev v prostore in opremo.

(2) Prihodke od najemnin je zavod dolžan uporabiti za 
tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme.

28. člen
Zavod je dolžan koncesionarja na njegove stroške vključiti 

v strokovno izpopolnjevanje, ki ga organizira za svoje zdravnike 
in zobozdravnike oziroma za druge svoje zdravstvene delavce.

XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA  
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

29. člen
(1) Ustanovitelj subsidiarno odgovarja za obveznosti za-

voda, ki jih zavod prevzema ali se zanje obveže, le iz pravnih 
poslov v okviru dejavnosti zavoda, določene s tem odlokom ter 
na osnovi programa dela zavoda, h kateremu je dal predhodno 
soglasje.

(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz 
naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge na-
ročnike.

XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
USTANOVITELJA IN ZAVODA

30. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno poši-

ljati podatke o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki 
so nujni za izvrševanje funkcije ustanovitelja ter popis sredstev, 
ki jih ima v upravljanju in so last ustanovitelja.

31. člen
(1) Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotavljati sredstva za 

njegovo delo v okviru dogovorjenega programa, po dinamiki, 
ki jo z zavodom dogovori ter po vrsti sredstev, ki jih za delo 
zavoda zagotavlja ustanovitelj.

(2) Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven 
dogovorjenega programa.

32. člen
Zavod mora od ustanovitelja pridobiti soglasje:
– k določbam statuta in statutarnim spremembam,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– k spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– k zadolževanju zavoda,
– k prometu z nepremičninami,
– k obremenjevanju nepremičnin s stvarnimi in drugimi 

pravicami,
– k oddaji nepremičnin v najem in
– k spremembi imena in sedeža.

XII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o ustanovitvi Zdravstvenega doma Metlika (Uradni list RS, 
št. 62/96).

34. člen
Sedanji člani sveta zavoda in zaposleni, vezani na mandatno 

obdobje, opravljajo svojo funkcijo do izteka veljavnega mandata.

35. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut in druge splošne akte 

najkasneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega odloka. 
Do sprejetja novih aktov se smiselno uporabljajo določbe ob-
stoječih aktov, kolikor te niso v nasprotju z določili tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2014
Metlika, dne 29. maja 2014

Župan
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.

NOVA GORICA

1700. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) in skladno s 5. členom Odloka o 
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proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 (Uradni 
list RS, št. 112/13 in 28/14) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 22. maja 2014 sprejel

O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve

1.
Iz sredstev proračunske rezerve se za kritje stroškov, 

nastalih ob izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov na 
plazišču Fajdigovšče, zagotovi finančna sredstva v višini 
70.000 €.

2.
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 

2014 posebej specificirana.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 846-5/2014-4
Nova Gorica, dne 22. maja 2014

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.

1701. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini 
Nova Gorica

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 s spremembami), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s spremembami), 3. člena Za-
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 
s spremembami), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 
št. 88/12), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 
s spremembami), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami) in 19. člena 
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. maja 
2014 sprejel

O D L O K 
o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini  

Nova Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa območja javnega vodovoda, pogoje 
in način oskrbe s pitno vodo, zahteve, ki morajo biti izpolnjene, 
standarde opremljenosti ter vrste nalog, ki se izvajajo v okviru 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in pogoje za 
lastno oskrbo s pitno vodo na celotnem območju Mestne občine 
Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: občina).

(2) Lastna oskrba s pitno vodo in samooskrba objektov se 
na območju Mestne občine Nova Gorica izvaja na poseljenih 
območjih, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru 
storitev javne službe pod pogoji, kot jih določata uredba, ki 
ureja oskrbo s pitno vodo in ta odlok.

2. člen
(pojmi)

(1) Vsi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo pomen, kot 
je določeno v zakonih, podzakonskih predpisih ali Tehničnem 
pravilniku iz 11. člena tega odloka s katerimi se ureja javna 
služba in vprašanja zdravstvene ustreznosti pitne vode (v na-
daljevanju: Tehnični pravilnik), če ni pomen s tem odlokom 
posebej opredeljen.

(2) Za potrebe izvajanja tega odloka imajo s tem odlokom 
opredeljeni pojmi naslednji pomen:

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

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

3. javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska 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;

4. upravljavec javnega vodovoda (v nadaljevanju: uprav-
ljavec) je pravna oseba, ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo 
javno službo, občina določi ali izbere za izvajalca javne službe;

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

6. uporabnik javne službe (v nadaljnjem besedilu: uporab-
nik) je lastnik stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta, ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja 
javna služba;

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

8. odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne 
napeljave z obračunskim vodomerom; odjemno mesto je tudi 
mesto, kjer se izvaja odvzem vode iz javnega vodovoda za 
oskrbo stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo v 
delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne službe, 
za oskrbno s pitno vodo za pranje in namakanje javnih površin, 
za oskrbo zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov 
s pitno vodo ter za oskrbo s pitno vodo, ki je na javnih površinah 
namenjena splošni rabi;

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

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

11. interni vodomer je naprava, ki je nameščena za obra-
čunskim vodomerom in uporabnikom služi za interno porazde-
litev stroškov pitne vode;

12. omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infra-
strukture javne službe oskrbe s pitno vodo;

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

14. pogodba o dobavi pitne vode je pogodba, s katero so 
določena medsebojna razmerja med uporabnikom in uprav-
ljavcem vodovoda;
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15. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in 
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo;

16. 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 odvzem vode iz podzemnih ali 
površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdane-
ga v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo vode;

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

18. posebne storitve upravljavca javnega vodovoda so 
storitve, ki jih upravljavec opravlja in pri tem uporablja javno 
infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo 
pri izvajanju dejavnosti in niso obvezne storitve javne službe;

19. varovalni pas javnega vodovoda znaša 3 m, merjeno 
od osi voda.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen
(upravljavec javnega vodovoda)

(1) Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega podjetja Vo-
dovodi in kanalizacija Nova Gorica, št. 300-02-4/99 z dne 
21. 10. 1999 je upravljavec javnega vodovoda – izvajalec javne 
službe oskrbe s pitno vodo, javno podjetje Vodovodi in kanali-
zacija Nova Gorica d.d.. Sklep velja do preklica.

(2) Upravljavec javnega vodovoda mora biti tehnično 
opremljen in strokovno usposobljen za kakovostno izvajanje 
javne službe. Zagotavljati mora zdravstveno ustreznost pitne 
vode in varno oskrbo s pitno vodo ter upoštevati vse zakonske 
in podzakonske predpise s področja oskrbe s pitno vodo.

4. člen
(zagotavljanje javnega vodovoda)

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

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

(3) Območja javnega vodovoda so območja, kjer občina 
zagotavlja javno službo oskrbe s pitno vodo in so označena na 
temeljni topografski karti, ki je priloga tega odloka in je dose-
gljiva tudi na spletni strani upravljavca.

5. člen
(program oskrbe z vodo)

(1) Upravljavec mora opravljati javno službo skladno s 
programom oskrbe s pitno vodo, ki ga pripravi ter uskladi z 
občino za obdobje štirih koledarskih let skladno z uredbo, ki 
ureja oskrbo s pitno vodo.

(2) Upravljavec mora uporabnikom javne službe omogo-
čiti vpogled v potrjen program oskrbe s pitno vodo na sedežu 
upravljavca.

6. člen
(obseg storitev javne službe)

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

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

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

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

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

– preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni 
vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustre-
znost pitne vode in na delovanje javnega vodovoda,

– zagotavljanje vodotesnosti priključka,
– zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v 

skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje, in
– interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih 

dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na priključku, 
okvare obračunskega vodomera in podobno);

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

6. vodenje predpisanih evidenc opravljanja storitev jav-
ne službe skladno z veljavno zakonodajo;

7. nadzor nad delovanjem in redno vzdrževanje objek-
tov in opreme javnega vodovoda;

8. nadzor nad izvajanjem del v varovalnem pasu jav-
nega vodovoda;

9. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustrezno-
sti pitne vode in drugih nalog v skladu z zahtevami iz pred-
pisa, ki ureja pitno vodo;

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

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

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

13. izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja 
vodovodnega sistema;

14. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda;
15. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih do-

godkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami;

16. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih do-
godkov zaradi onesnaženja vodnih virov;

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

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

19. opravljanje drugih nalog v skladu z veljavnimi pred-
pisi.

Upravljalec javnega vodovoda lahko opravlja poseb-
ne storitve iz 18. točke 2. člena tega odloka v soglasju z 
občino.

7. člen
(posebne in tržne storitve upravljavca)

(1) Upravljavec lahko opravlja posebne storitve v so-
glasju z občino, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike 
med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. Prihodki 
posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna 
cena posamezne javne službe.

(2) Storitve iz prejšnjega odstavka upravljavec izvaja 
v okviru prostih zmogljivosti javnega vodovoda kot poseb-
no storitev z uporabo javne infrastrukture in s soglasjem 
občine.
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(3) Upravljavec lahko opravlja tudi tržne dejavnosti.
(4) Če upravljavec poleg javne službe opravlja poseb-

ne storitve in drugo tržno dejavnost, mora zagotoviti ločeno 
računovodsko spremljanje stroškov javnega in tržnega dela 
dejavnosti, ki jo opravlja.

8. člen
(vodenje evidenc upravljavca)

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

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

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

izvajanju javne službe, in
8. stroških in cenah obveznih storitev javne službe.
(2) Upravljavec mora dokumentacijo v skladu s tem čle-

nom hraniti najmanj deset let.

9. člen
(evidence občine)

Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodovodov 
in njenih upravljavcev na svojem območju.

10. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)

(1) Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na obmo-
čjih poselitve in za posamezne stavbe ali gradbene inženirske 
objekte, kjer občina ne zagotavlja javne službe.

(2) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, 
kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebi-
valcev s pitno vodo.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je v stavbi, ki še ni 
priključena na javni vodovod in so postopki za priključitev v 
teku, do priključitve na javni vodovod lastna oskrba s pitno 
vodo dovoljena.

(4) 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.

11. člen
(določitev upravljavca zasebnega vodovoda)

(1) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vo-
dovoda morajo lastniki zasebnega vodovoda s pravno ali fizič-
no osebo skleniti pogodbo o upravljanju, v kateri podrobno de-
finirajo medsebojne odnose v zvezi z upravljanjem zasebnega 
vodovoda in o tem obvestiti občino, če tak vodovod oskrbuje:

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

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se pogodba 
o upravljanju zasebnega vodovoda ne sklene, če imajo stavbe 
iz prejšnjega odstavka tega člena enega lastnika, ki je hkrati 
upravljalec zasebnega vodovoda. Lastnik zasebnega vodovo-
da mora o njegovem upravljanju pisno obvestiti občino.

12. člen
(Tehnični pravilnik)

(1) Upravljavec pripravi Pravilnik o tehnični izvedbi, de-
lovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (v na-
daljevanju: Tehnični pravilnik), ki mora biti usklajen z veljavno 
zakonodajo. Tehnični pravilnik sprejme mestni svet.

(2) Tehnični pravilnik podrobneje določa:
– tehnične normative za projektiranje, gradnjo, nadzor, 

priključevanje, uporabo, upravljanje in vzdrževanje vodovo-
dnega omrežja,

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

– podrobnejša navodila in tehnične pogoje za izvajanje 
javne službe.

13. člen
(javno pooblastilo upravljalcu)

(1) S tem odlokom se upravljalca pooblašča, da skladno 
z veljavnimi predpisi izdaja smernice za načrtovanje predvi-
dene prostorske ureditve, mnenja k predlogom prostorskih ak-
tov, projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja 
za priključitev in soglasja k priključitvi na podlagi predložene 
dokumentacije, ki je podrobneje določena v predpisih o gra-
ditvi objektov, prostorskem načrtovanju, geodetski dejavnosti 
ter Tehničnem pravilniku upravljavca javnega vodovoda.

(2) Sredstva zagotavlja lastnik infrastrukture.
(3) Upravljavec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri 

izgradnji, rekonstrukciji in obnovi vodovodnega omrežja, ter pri 
tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajenega vodovo-
dnega omrežja.

(4) Pri izvajanju nalog upravljalec ravna v skladu z Zako-
nom o splošnem upravnem postopku.

14. člen
(lastništvo javnega vodovoda)

(1) Lastnik javnega vodovoda in drugih objektov ter na-
prav, ki so potrebni za izvajanje javne službe oskrbe s pitno 
vodo je Mestna občina Nova Gorica.

(2) Objekti in naprave v lasti občine so:
– cevovodi,
– vodnjaki, črpališča, prečrpališča in zajetja,
– vodohrani in razbremenilniki,
– naprave za obdelavo pitne vode,
– javno hidrantno omrežje,
– naprave za dviganje in reduciranje tlaka vode na omrežju,
– funkcionalna zemljišča, namenjena normalni rabi objekta,
– drugi objekti in naprave, potrebni za nemoteno delova-

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

dobro.

15. člen
(objekti in naprave uporabnikov)

Objekti in naprave, ki so v lasti uporabnikov so:
– priključek na javni vodovod (v nadaljevanju: vodovodni 

priključek),
– vodomerni jašek ali niša,
– objekti in naprave vgrajeni za odjemnim mestom.

III. GRADNJA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA  
IN PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

16. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)

(1) Na območju, kjer se izvaja javna služba, je priključitev 
stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod ob-
vezna, če je oddaljenost objekta od javnega vodovoda manjša 
od 200 m ter tehnična izvedba to dopušča.
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(2) Povsod tam, kjer se zgradi nov javni vodovod, mora 
upravljavec bodoče uporabnike obvestiti, da je priključitev nji-
hovih objektov na javni vodovod obvezna v roku 6 mesecev od 
prejema obvestila in jim določiti pogoje za priključitev.

(3) Občina lahko, tudi na predlog upravljalca javne službe, 
opredeli spremembe območij javnih in zasebnih vodovodov, 
kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključe-
vali na javni vodovod.

17. člen
(gradnja vodovodnega priključka)

(1) Vodovodni priključek mora zgraditi lastnik stavbe na 
lastne stroške za vsako stavbo ali objekt posebej. Zagoto-
vljeno mora biti merjenje porabe pitne vode z obračunskim 
vodomerom, ki mora biti vedno dostopen upravljavcu javnega 
vodovoda.

(2) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne 
dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje 
porabe pitne vode z internimi vodomeri.

(3) Na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih 
stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega 
lastnika in se s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več 
stavb, se lahko zagotavlja odjem pitne vode na enem odje-
mnem mestu.

(4) Lastnik objekta, ki je priključen na javni vodovod mora 
zagotoviti ločeno merjenje porabe pitne vode, ki se šteje za 
javno službo in porabe vode, ki se ne šteje za javno službo.

18. člen
(pogoji priključitve na javni vodovod)

(1) Pred začetkom gradnje vodovodnega priključka si 
mora uporabnik od upravljavca pridobiti soglasje k priključitvi 
na javno vodovodno omrežje. Za pridobitev soglasja mora vlogi 
priložiti dokumentacijo, določeno v Tehničnem pravilniku.

(2) Upravljavec je dolžan najpozneje v 15 dneh od preje-
ma popolne vloge:

– izdati soglasje k priključitvi ali
– v primeru, da priključitev po predvideni dokumentaciji ni 

možna, izdati odločbo o zavrnitvi.
(3) Če uporabnik ne poveri gradnje vodovodnega priključ-

ka upravljavcu, mora njegovo gradnjo nadzirati pooblaščeni 
predstavnik upravljavca. Stroške nadzora zaračuna upravljavec 
uporabniku na podlagi cenika storitev.

(4) Pogodbo o dobavi pitne vode skleneta upravljavec in 
uporabnik pred izvedbo dejanske priključitve na javni vodovod.

(5) V primeru gradnje vodovodnega priključka po javnem 
dobrem ali po zemljiščih drugih lastnikov, mora uporabnik pre-
dložiti dokazilo o pravici graditi v skladu s predpisi o graditvi 
objektov.

(6) Upravljavec je dolžan izvesti priključitev na javni vo-
dovod najkasneje v 15 dneh ko je uporabnik izpolnil pogoje iz 
soglasja k priključitvi, podpisal Pogodbo o dobavi pitne vode ter 
poravnal stroške izvedbe priključitve.

19. člen
(pogodba o dobavi pitne vode)

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

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

20. člen
(prepoved priključitve na javni vodovod)

(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za kate-
rega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno 
v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpa-

dne vode in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode, upravljavec ne sme priključiti na 
javni vodovod.

(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objek-
ta za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki se ne šteje za 
javno službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki 
urejajo vode, upravljavec javne službe stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta, v delu, ki se nanaša na rabo pitne vode 
iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ne sme pri-
ključiti na javni vodovod.

21. člen
(način priključitve)

(1) Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak 
objekt posebej. Glede na potrebe ima lahko izjemoma en objekt 
več priključkov ob izpolnjevanju pogojev, ki so predpisani s 
Tehničnim pravilnikom.

(2) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno 
mesto posebej. Če je potrebno priključiti na javni vodovod več 
odjemnih mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči vo-
dovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega 
vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči javni vodovod in 
razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh odjemnih mest. 
Pri večstanovanjskih stavbah mora biti glavni vodomer na pri-
ključku vgrajen na dostopnem mestu izven objekta.

(3) Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih 
uporabnikov na svojo interno vodovodno omrežje ali na svoj 
vodovodni priključek brez soglasja upravljavca.

22. člen
(začasna priključitev na javni vodovod)

(1) Upravljavec lahko izvede začasno priključitev na javni 
vodovod za potrebe gradbišč, javnih prireditev, začasnih objek-
tov in podobnega na stroške uporabnika.

(2) Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega pri-
ključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, prijavo 
prireditve oziroma dokument, ki potrjuje začasno potrebo po 
priključitvi na javni vodovod. Upravljavec dovoli začasno pri-
ključitev in izvede začasni priključek v roku 15 dni od vložitve 
popolne vloge, če je začasna priključitev na javni vodovod 
izvedljiva v skladu s Tehničnim pravilnikom.

(3) Začasna priključitev na javni vodovod je dopustna le 
za določeno dobo, ki ne sme biti daljša od 2 let.

23. člen
(namakalni priključki)

(1) Na vodooskrbnih območjih, kjer vodovodni sistem to 
dopušča, je po predhodnem soglasju upravljavca in s pridoblje-
nim vodnim dovoljenjem mogoče izvesti priklop na vodovodno 
omrežje za potrebe namakanja. Iz namakalnih priključkov se 
sme uporabljati voda izključno za namakanje v vodnem dovo-
ljenju določenih količin. V primeru redukcij dobave vode, je kot 
prva omejena poraba vode na namakalnih priključkih.

(2) Za izgradnjo namakalnega priključka veljajo enaka 
določila kot so določena v 18. členu tega odloka.

(3) V primeru, da niso izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja 
po prvem odstavku tega člena, upravljavec izda odločbo o 
zavrnitvi.

24. člen
(spremembe na priključkih in odjava priključka)

(1) Sprememba dimenzije priključka, trase, merilnega me-
sta, izvedba dodatnega dela priključka in ostale spremembe 
se obravnava na enak način, kot da gre za nov vodovodni 
priključek.

(2) Upravljavec je dolžan obvestiti uporabnika o vsaki 
spremembi pogojev priključevanja na javni vodovod, uporabnik 
pa je dolžan sporočiti izvajalcu vsako spremembo, ki je vezana 
na odjem vode, in sicer v 15 dneh od nastale spremembe ter 
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dostaviti uradno veljaven dokument, ki je podlaga za spre-
membo.

(3) Prenos lastništva priključka ali obveznosti plačila stori-
tev na drugo pravno ali fizično osebo je mogoča pod pogojem, 
da dotedanji uporabnik nima odprtih obveznosti do upravljavca 
iz naslova porabe vode na priključku, v nasprotnem primeru 
se priključitev novega uporabnika izvede po postopku, ki je 
po določilih tega odloka predpisan za prvo priključitev na javni 
vodovod.

(4) Odjava priključka je dovoljena samo v primerih ru-
šenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen 
priključek. Uporabnik mora posredovati upravljavcu vlogo za 
odjavo priključka v pisni obliki. Izvedbo prekinitve priključka 
izvrši upravljavec na stroške uporabnika. Uporabnika se izbri-
še iz evidence uporabnikov po poravnavi vseh obveznosti do 
upravljavca javnega vodovoda.

25. člen
(namestitev obračunskega vodomera)

(1) Tip, velikost in mesto namestitve obračunskega vo-
domera določi upravljavec samostojno v skladu s projektom, 
veljavnimi predpisi in določili Tehničnega pravilnika.

(2) Obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan 
od pristojnega urada za kontrolo meril.

(3) Vodovodni priključek in prostor, kjer je vgrajen obra-
čunski vodomer, mora zgraditi uporabnik tako, da sta vedno 
dostopna upravljavcu javne službe.

(4) Uporabnik ne sme izvajati kakršnihkoli posegov na 
obračunskem vodomeru.

26. člen
(stroški obračunskega vodomera)

(1) Stroški nabave in vgradnje prvega obračunskega vo-
domera bremenijo uporabnika.

(2) Stroški kontrole, vzdrževanja, zamenjave vodomera 
se krijejo iz zbranih sredstev omrežnine.

27. člen
(interni vodomeri)

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

28. člen
(preverjanje točnosti vodomerov)

(1) Uporabnik ima poleg rednih pregledov obračunskega 
vodomera pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračun-
skega vodomera. Zahteva za izredno kontrolo mora biti pisna. 
Upravljalec je dolžan izvesti kontrolo v roku 15 dni od prejema 
pisne zahteve uporabnika.

(2) Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodome-
ra izven predpisanih dopustnih mej, določenih z veljavnimi 
predpisi o meroslovju, nosi stroške preizkusa upravljavec, v 
nasprotnem primeru pa uporabnik.

29. člen
(okvare na priključkih in vodomerih)

(1) Vsako okvaro na priključku ali obračunskem vodo-
meru mora uporabnik prijaviti pristojni službi za prijavo okvar 
upravljavca. Okvaro mora upravljavec odpraviti najkasneje v 
roku 15 dni od prejema prijave. Ta rok se lahko podaljša, če 
mora upravljavec pridobiti zakonsko potrebna soglasja, za čas 
potreben za pridobitev soglasij.

(2) Če na priključku ali obračunskem vodomeru na-
stopi okvara po krivdi uporabnika plača stroške popravila 
uporabnik.

IV. OBRAČUN PORABE PITNE VODE

30. člen
(cena oskrbe s pitno vodo)

(1) Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je v 
skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(v nadaljevanju: Uredba o metodologiji za oblikovanje cene) 
sestavljena iz:

– vodarine,
– omrežnine,

ki se v kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
(2) Vodarina je del cene, ki vključuje stroške opravljanja 

storitev javne službe in se uporabnikom obračunava mesečno 
na podlagi odčitka porabe na obračunskem vodomeru oziroma 
v obliki akontacije, določene glede na povprečno mesečno 
porabo zadnjega obračunskega leta.

(3) Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne 
infrastrukture javne službe in se obračunava mesečno glede 
na zmogljivost priključkov in na način, ki je določen v Uredbi o 
metodologiji za oblikovanje cene.

31. člen
(merjenje količin porabljene vode)

(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri 
v m³ z odčitkom obračunskega vodomera.

(2) Upravljavec je dolžan odčitati stanje na vodomeru 
najmanj enkrat letno za gospodinjstva, za večje odjemalce 
(industrija in večstanovanjske stavbe) pa praviloma vsak 
mesec.

(3) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračun-
skim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost 
priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju 
normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m³ na dan za vo-
domer s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka 
se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem 
faktorjev omrežnine iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cene.

(4) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju 
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, 
na katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodo-
merom in so na internem omrežju vgrajeni interni vodomeri, 
lahko upravljavec izda račun posameznim uporabnikom na 
podlagi odčitka stanja na internih vodomerih. Razlika med se-
števkom dobavljene vode po odčitkih na internih vodomerih 
in po odčitku na obračunskem vodomeru se razdeli na vse 
uporabnike v objektu glede na porabo po internih vodomerih.

(5) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju 
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, 
na katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodo-
merom in na internem omrežju niso vgrajeni interni vodomeri, 
se obračuna skladno z veljavno zakonodajo.

32. člen
(posebni primeri obračuna/pavšal)

(1) V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovita, 
da je obračunski vodomer v okvari in okvara ni rezultat 
nepooblaščenega posega v sistem, se obračuna pavšalna 
poraba vode na osnovi povprečja porabe vode v obdobju 
zadnjega obračunskega leta razen v primeru utemeljenih 
razlogov (daljša odsotnost zaradi bolezni, potovanja ipd.) za 
drugačen odčitek.

(2) Če upravljavec ne more odčitati števca, mora o tem 
obvestiti uporabnika. Ta mora sporočiti stanje vodomera, sicer 
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se mu obračuna poraba vode v višini povprečne mesečne po-
rabe zadnjega obračunskega leta razen v primeru utemeljenih 
razlogov za drugačen odčitek kot so navedeni v prejšnjem 
odstavku.

(3) Za uporabnike, ki za opravljanje kmetijske dejavnosti 
rabijo vodo iz javnega vodovoda in ne merijo kmetijske porabe 
z ločenim obračunskim vodomerom, upravljavec upošteva po-
rabljeno vodo za kmetijsko dejavnost kot razliko med odčitkom 
obračunskega vodomera in mesečno normo porabe, ki znaša 
4,0 m³ na osebo vseh stalno prijavljenih oseb na kmetijskem 
gospodarstvu.

33. člen
(plačevanje računov)

(1) Uporabnik je dolžan račun poravnati v roku, navede-
nem na računu.

(2) Plačnik storitev javne službe je njen uporabnik. V pri-
meru oddaje stavbe, posameznega dela stavbe ali gradbeno 
inženirskega objekta v najem, je plačnik lahko najemnik, če je 
lastnik nanj s pogodbo prenesel vse pravice in obveznosti, ki jih 
sicer ima lastnik kot uporabnik in je taka pogodba posredovana 
upravljavcu. V takem primeru lastnik za obveznosti najemnika, 
ki jih ima ta kot uporabnik po tem odloku, odgovarja v razmerju 
do upravljavca solidarno.

(3) V primeru, da uporabnik ne poravna računa v navede-
nem roku, ga je upravljavec dolžan na to opomniti. V opominu 
mora upravljavec določiti nov rok plačila in opozoriti uporabnika 
na posledice neplačila. V primeru, da uporabnik tudi po izteku 
roka, določenega v opominu, ne izpolni obveznosti, upravljavec 
prekine dobavo vode, o čemer predhodno seznani uporabnika. 
V takem primeru bo upravljavec prekinil dobavo vode do popla-
čila celotne obveznosti, vključno s stroški prekinitve.

(4) V primeru, da je uporabnik socialno ogrožen, mu je 
upravljavec dolžan omogočiti obročno plačilo. Šteje se, da 
je uporabnik socialno ogrožen, če ne dosega minimalnega 
dohodka, določenega skladno s predpisi o socialnem varstvu.

34. člen
(ugovor)

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

V. PREKINITVE DOBAVE PITNE VODE

35. člen
(vzdrževalna in investicijska dela)

(1) Upravljavec ima pravico brez povračila škode začasno 
prekiniti ali omejiti dobavo vode zaradi planiranih vzdrževalnih 
ali investicijskih del na objektih in napravah javnega vodovoda 
ali na priključkih na javni vodovod, vendar mora najkasneje 
24 ur pred prekinitvijo oziroma omejitvijo obvestiti uporabnike 
preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno običajen na-
čin in na spletni strani upravljavca o času in trajanju prekinitve 
oziroma omejitve dobave vode.

(2) V primerih nepredvidenih okvar ima upravljavec pra-
vico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila, mora 
pa takoj po prekinitvi uporabnike obvestiti o času trajanja pre-
kinitve dobave vode preko sredstev javnega obveščanja ali 
neposredno.

(3) V primeru prekinitve dobave vode nad 24 ur mora 
upravljavec zagotoviti najnujnejšo nadomestno oskrbo s pitno 
vodo.

(4) V primeru nedovoljenega izpusta odpadnih vod ali ne-
dopustnega ravnanja z odpadki, ki bi ogrozilo vire ali distribucijo 

pitne vode ali povzročilo onesnaženje pitne vode, ali zaradi 
preprečitve ogrožanja zdravja ali življenja ljudi in živali, mora 
upravljavec prekiniti dobavo pitne vode in postopati v skladu s 
prejšnjim odstavkom.

36. člen
(izredne razmere)

V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, one-
snaženje vodnih virov, zdravstvena neustreznost pitne vode, 
izpad električne energije, okvare in podobno ima upravljavec 
pravico brez povračila škode prekiniti ali omejiti dobavo vode, 
mora pa takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po 
prekinitvi oziroma omejitvi, obvestiti uporabnike neposredno ali 
preko sredstev javnega obveščanja o trajanju in kraju motenj 
vodooskrbe in jim posredovati ustrezna priporočila oziroma 
navodila ter postopati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za 
navedene primere.

37. člen
(prekinitve dobave vode)

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

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

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

3. če interna napeljava in druge naprave uporabnika ovi-
rajo redno dobavo vode drugim uporabnikom;

4. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključi-
tev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo;

5. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plom-
bo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo 
priključka, glede na stanje ob priključitvi ali odstranitvi vodo-
mera;

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

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

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

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

10. v primeru iz tretjega odstavka 32. člena tega odloka;
11. če stavba ali gradbeno inženirski objekt nima ureje-

nega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu 
s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode 
in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in pada-
vinske odpadne vode.

(2) O prekinitvi dobave vode mora upravljavec obvestiti 
uporabnike najkasneje 24 ur pred prekinitvijo, razen v primeru 
1. točke prejšnjega odstavka, ko predhodno obvestilo ni po-
trebno.

(3) Dobava vode je prekinjena do odprave vzroka prekini-
tve. Uporabnik mora pred ponovnim priklopom plačati stroške 
prekinitve in ponovne priključitve na javni vodovod ter morebi-
tne stroške, ki so nastali kot posledica prekinitve dobave pitne 
vode.

(4) Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno priključiti 
na javni vodovod najkasneje v naslednjih dveh delovnih dnevih 
po odpravi vzroka prekinitve.

38. člen
(prekinitev dobave vode na zahtevo uporabnika)

Zaradi opustitve uporabe stavbe, zaradi daljše odsot-
nosti uporabnika, zaradi združevanja več stanovanjskih ali 
poslovnih enot v eno in podobnih vzrokov lahko upravljavec na 
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pisno zahtevo uporabnika začasno prekine dobavo pitne vode 
uporabniku. Stroške prekinitve dobave in vnovične priključi-
tve pitne vode plača uporabnik po ceniku izvajalca. V času 
prekinitve je uporabnik dolžan plačevati fiksni del cene javne 
službe – omrežnino.

VI. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

39. člen
(pogoji odvzema vode iz hidrantov)

(1) Hidrantno omrežje je lahko javno (upravlja ga uprav-
ljavec javnega vodovoda) ali zasebno (upravlja ga upravljavec 
zasebnega vodovoda).

(2) Hidrantno omrežje je namenjeno predvsem požarni 
varnosti, zato mora biti vedno dostopno in v brezhibnem 
stanju.

(3) Brez soglasja upravljavca vodovoda se sme uporab-
ljati voda iz hidranta samo za gašenje požarov. V teh primerih 
mora uporabnik v 24-urah po uporabi vode iz hidranta pisno 
obvestiti upravljavca vodovoda o kraju, času in količinah od-
vzema vode in morebitnih pomanjkljivostih hidrantov.

(4) Ob soglasju upravljavca ter količinske zmogljivosti 
vodovoda je odvzem vode iz hidrantov izjemoma dovoljen za:

– čiščenje cest, ulic in trgov, izpiranje kanalov,
– zalivanje parkov ter javnih nasadov,
– za javne prireditve,
– za polnjenje cistern za razvoz vode,
– za utrjevanje cestišč in druga podobna gradbena dela.
(5) Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v 

brezhibnem stanju in odgovarja za škodo, ki je nastala na 
hidrantu in vodovodnem omrežju po njegovi krivdi.

(6) Stroške porabljene vode iz hidrantov krije uporabnik.
(7) V primeru, da niso izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja 

po četrtem odstavku tega člena, upravljavec izda odločbo o 
zavrnitvi.

40. člen
(interni hidranti)

(1) Interni hidranti so nameščeni na internem omrež-
ju uporabnika in so sestavni deli internega vodovodnega 
omrežja ter morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za 
obračunskim vodomerom.

(2) Interne hidrante vzdržuje uporabnik vode sam.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI LASTNIKA, 
UPORABNIKOV IN UPRAVLJAVCA

41. člen
(obveznosti lastnika)

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

42. člen
(obveznosti uporabnikov)

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

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

2. spremljati porabo vode in sporočati upravljavcu javne-
ga vodovoda neobičajno visoko porabo,

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

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

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

6. zagotoviti upravljavcu dostop do internih napeljav za-
radi pregleda, odvzemanja vzorcev vode ali meritve tlaka na 
internem omrežju,

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

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

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

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

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

12. obveščati upravljavca o odvzemu vode iz hidrantov,
13. odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzro-

čijo na javnem vodovodu ali ostalim uporabnikom,
14. odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi 

s pitno vodo kot posledice njihovega ravnanja,
15. za objekte, ki se priključujejo na javni vodovod in za 

katere se pred izdajo uporabnega dovoljenja izvede tehnični 
pregled, morajo upravljavcu javnega vodovoda pred tehničnim 
pregledom dostaviti PID z vrisanimi komunalnimi vodi,

16. opravljati druge obveznosti iz tega odloka.

43. člen
(pravice uporabnikov)

Uporabniki imajo na podlagi soglasja upravljavca pra-
vico:

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

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

44. člen
(obveznosti upravljavca javnega vodovoda)

V okviru storitev javne službe ima upravljavec javnega 
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju obveznosti, 
ki so podrobneje definirane v 6. in drugih členih tega odloka.

VIII. GRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA

45. člen
(gradnja objektov in naprav javnega vodovoda)

(1) Pred pričetkom gradnje javnega vodovoda je investitor 
dolžan obvestiti upravljavca vodovoda o nameravani gradnji 
vsaj 7 dni pred pričetkom del.

(2) Gradnjo objektov in naprav javnega vodovoda lahko 
izvaja strokovno usposobljena oseba, posege v obstoječi sis-
tem javnega vodovoda pa izvaja upravljavec.

(3) Uporabnik vode, ki sofinancira gradnjo javnega vo-
dovoda, s tem ne pridobi nikakršne pravice razpolaganja na 
javnem vodovodu.

(4) Ob izgradnji vodovodne infrastrukture je investitor dol-
žan na lastne stroške zagotoviti strokovni nadzor upravljavca 
javnega vodovoda.

46. člen
(prenos novozgrajenih vodovodov na občino)

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
novozgrajeno vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti 
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obravnavano kot javni vodovod, je investitor novozgrajenih 
vodovodnih objektov, naprav in omrežja dolžan po končani 
gradnji s pogodbo le-te predati v last občini brezplačno v 
skladu s Tehničnim pravilnikom.

(2) Priključitev novih vodovodnih cevovodov na obsto-
ječe vodovodno omrežje sme izvajati izključno upravljavec 
javnega vodovodnega sistema.

IX. VAROVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA,  
OBJEKTOV IN NAPRAV

47. člen
(gradbena dela in obveznosti izvajalcev gradbenih del)

(1) Na javnem vodovodu se ne sme graditi, postavljati 
objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na 
vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje.

(2) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukci-
je in druga dela v varovalnem pasu vodovoda, si mora pred 
začetkom del pri upravljavcu javnega vodovoda pridobiti 
podatke o poteku javnega vodovoda in dovoljenje za izvaja-
nje predvidenih del, v katerem so podani pogoji za poseg na 
območju trase ter ga obvestiti o pričetku del.

(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo 
po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške 
vzpostaviti javni vodovod ali vodovodni priključek v prvotno 
stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom upravljavca 
in javno površino vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora 
bremenijo izvajalca del.

(4) V primeru nastalih poškodb na javnem vodovodu 
ali vodovodnem priključku je povzročitelj dolžan nemudo-
ma obvestiti upravljavca o kraju, času in vrsti poškodbe. 
Upravljavec je dolžan nemudoma poskrbeti za popravilo 
poškodbe na račun povzročitelja, ter mu zaračunati vse 
nastale stroške.

X. FINANCIRANJE OSKRBE S PITNO VODO

48. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira iz:
– cen storitev javne službe,
– proračuna Mestne občine Nova Gorica in
– drugih virov.

49. člen
(oblikovanje cen)

(1) Cene javne službe oskrbe s pitno vodo se določajo 
skladno z veljavnimi predpisi.

(2) Cene predlaga upravljavec javne službe z elabora-
tom, potrdi pa mestni svet.

XI. NADZOR

50. člen
(pristojnost izvajanja nadzora)

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

(2) Inšpekcijska služba občine izvaja nadzor nad izva-
janjem določb tega odloka, v skladu s svojimi pristojnostmi.

(3) Pooblaščeni delavci upravljavca opravljajo strokovni 
nadzor nad izvajanjem tega odloka. O kršitvah so dolžni ob-
veščati pristojne organe iz prvega oziroma drugega odstavka 
tega člena ter te kršitve na primeren način dokumentirati.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

51. člen
(1) Z globo 1.400 evrov za vsako posamezno kršitev se 

kaznuje upravljavec javnega vodovoda če:
– ne izpolnjuje obveznosti iz 6. in 8. člena odloka,
– ne izvaja javnih pooblastil iz 13. člena oziroma jih izvaja 

v nasprotju z odlokom,
– ne izda soglasja k priključitvi v predpisanem roku iz 

18. člena,
– ne izvede priključitve v roku iz 18. člena,
– izvede priključitev v nasprotju z 20. členom,
– izvede začasno priključitev na javni vodovod v nasprotju 

z 22. členom,
– ravna v nasprotju s 24. členom,
– izvede priklop na vodovodno omrežje v nasprotju s 

23. členom,
– prekine dobavo vode v nasprotju s 35., 36. in 37. členom.
(2) Z globo 400 evrov se za prekrške iz prejšnjega odstav-

ka kaznuje odgovorna oseba upravljavca.

52. člen
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje pravna oseba, sa-

mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost če:

– ravna v nasprotju s 16., 17. in 18. členom,
– omogoča priključitev drugih uporabnikov v nasprotju s 

tretjim odstavkom 21. člena,
– odvzema vodo iz hidrantov v nasprotju z 39. členom,
– ne upošteva določil 45., 47. člena,
– ne upošteva določila 42. člena,
– ravna v nasprotju s 55. členom.
(2) Z globo 400 evrov se za prekrške iz prejšnjega od-

stavka kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe.

53. člen
Z globo 500 evrov se kaznujejo lastniki zasebnega vodo-

voda če ne upoštevajo določila 10. in 56. člena.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

54. člen
Tehnični pravilnik iz 12. člena tega odloka pripravi uprav-

ljavec najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka 
in ga predloži občinski upravi v pregled pred sprejemom na 
Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica.

55. člen
V skladu z 19. členom tega odloka skleneta uporabnik in 

upravljavec pogodbo o dobavi pitne vode v roku 12 mesecev 
od uveljavitve tega odloka.

56. člen
(1) Lastniki zasebnih vodovodnih sistemov, ki nimajo 

določenega upravljavca v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno 
vodo, morajo skleniti pogodbo z upravljavcem najkasneje v 
roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka in o tem obve-
stiti občino.

(2) Vsi lastniki zasebnih vodovodnih sistemov v Mestni 
občini Nova Gorica so dolžni urediti svoje sisteme za oskrbo 
s pitno vodo tako, da bo tehnična opremljenost zagotavljala 
oskrbo s pitno vodo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in 
normativi. Upravljavci zasebnih vodovodnih sistemov v polnosti 
odgovarjajo za ustreznost in varnost zasebne oskrbe s pitno 
vodo in so dolžni zagotavljati oskrbo s pitno vodo v skladu z 
veljavnimi predpisi.

57. člen
(1) Skladno s 16. členom odloka, se mora priključitev 

obstoječih objektov na javni vodovod izvesti v roku dvanajstih 
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mesecev po uveljavitvi tega odloka oziroma v šestih mesecih 
po izgradnji javnega vodovoda.

(2) Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco uporabnikov, se 
morajo prijaviti upravljavcu najkasneje v roku šestih mesecev 
od uveljavitve tega odloka.

58. člen
(1) Uporabniki, ki so že priključeni na javni vodovod in 

še nimajo nameščenega obračunskega vodomera, so dolžni v 
roku enega leta od uveljavitve tega odloka zgraditi vodomerni 
jašek in namestiti vodomer.

(2) Uporabniki, ki so že priključeni na javni vodovod in pri 
katerih bi bila namestitev vodomera vsakemu uporabniku po-
sebej tehnično težko izvedljiva oziroma neizvedljiva, so dolžni 
namestiti skupen vodomer.

59. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 90/09).

Št. 007-6/2014-2
Nova Gorica, dne 22. maja 2014

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Mitja Trtnik l.r.

1702. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju 
Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremem-
bami), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), 3., 7. 
in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, s spremembami), Zakona o prekrških (Uradni list 
RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 87/12 s spremembo), Uredbe o odvajanju in čišče-
nju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 88/11 s spremembami), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadne vode v vode in javno kanalizacijo (Uradni 
list RS, št. 64/12), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih 
voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07 
s spremembami), Uredbe o emisiji snovi in odvajanju vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 s 
spremembo) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 22. maja 2014 sprejel

O D L O K 
o odvajanju in čiščenju komunalne  

in padavinske odpadne vode na območju 
Mestne občine Nova Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa pogoje in način opravljanja odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zahteve, 

ki morajo biti izpolnjene, standarde komunalne opremljenosti, 
vrste nalog ter druge obveznosti, ki se izvajajo v okviru oprav-
ljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
(v nadaljnjem besedilu: javna služba) na celotnem območju 
Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: Občina), pravice 
in obveznosti Občine, izvajalca javne službe in uporabnikov, 
vire financiranja ter nadzor nad izvajanjem javnem službe.

(2) Namen tega odloka je zagotavljanje učinkovitega 
izvajanja javne službe, trajnostnega razvoja javne službe, 
virov financiranja, nadzora nad izvajanjem javne službe ter 
uskladitev odloka s predpisi, ki se nanašajo na varovanje 
okolja in varovanje voda.

2. člen
(pojmi)

(1) Vsi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo pomen, kot 
je določeno v zakonih, podzakonskih predpisih ali tehničnem 
pravilniku iz 14. člena tega odloka, s katerimi se ureja javna 
služba, in sicer:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Obdelava blata je obdelava blata skladno z uredbo, 
ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske od-
padne vode;

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

12. Kanalizacijski priključek je kanalski vod s pripadajoči-
mi objekti in napravami, ki poteka po parcelah v zasebni lasti 
in po javni površini ter predstavlja spoj med interno in javno 
kanalizacijo, to je kanalizacijski vod od prvega revizijskega 
(priključnega) jaška na parcelni meji uporabnika do priključ-
nega mesta na javni kanalizaciji; če revizijskega jaška ni na 
parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka 
do najbližje zunanje stene stavbe;

13. Območje poselitve je območje, skladno s predpisom, 
ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunal-
nih čistilnih naprav;

14. Vodovarstveno območje je območje določeno v skla-
du s predpisi, ki urejajo vode;
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15. Posebne storitve so storitve, ki jih izvajalec javne 
službe opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali 
prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejav-
nosti in niso obvezne storitve javne službe;

16. Kataster gospodarske javne infrastrukture je eviden-
ca o objektih gospodarske javne infrastrukture;

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

18. Zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne služ-
be je fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik storitve javne 
službe;

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

20. Okoljska dajatev je dajatev v skladu z zakonom, ki 
ureja varstvo okolja;

21. Pogodba o odvajanju in čiščenju komunalne odpa-
dne in padavinske vode je pogodba, s katero so določena 
medsebojna razmerja med uporabnikom in izvajalcem javne 
službe.

(2) Za potrebe izvajanja tega odloka imajo s tem odlo-
kom opredeljeni pojmi naslednji pomen:

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

2. Interna kanalizacija so cevovod s pripadajočo opremo, 
ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske vode iz 
stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, MKČN z 
zmogljivostjo manjšo od 50PE, ali MKČN z zmogljivostjo ena-
ko ali večjo od 50PE, v katero se odvaja komunalna odpadna 
voda iz nestanovanjskih stavb;

3. Kataster javne kanalizacije je evidenca o objektih 
gospodarske javne infrastrukture odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne vode;

4. Varovalni pas javne kanalizacije znaša 3 m, merjeno 
od osi voda.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen
(izvajalec javne službe in upravljavec javne kanalizacije)

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

(2) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne vode in upravljavec javne ka-
nalizacije na območju Občine je javno podjetje Vodovodi in 
kanalizacija Nova Gorica d.d..

4. člen
(uporabnik javne službe)

Uporabnik javne službe je lastnik stavbe, dela stavbe ali 
gradbeno inženirskega objekta in upravljavec javnih površin 
za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.

5. člen
(zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne  

in padavinske odpadne vode)
(1) Občina zagotavlja izvajanje javne službe na njenem 

celotnem območju v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem 
odlokom.

(2) Odvajanje in/oziroma čiščenje komunalne in padavin-
ske odpadne vode na območju občine se zagotavlja:

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

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

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

6. člen
(območja zagotavljanja javne kanalizacije)

Občina mora zagotoviti javno kanalizacijo na območjih 
poselitve, ki so opredeljena v Operativnem programu odva-
janja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki 
je izvedbeni akt s katerim so določena območja poselitve, za 
katere je v predpisanih rokih obvezno zagotavljanje odvajanje 
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in njeno čišče-
nje na čistilni napravi.

7. člen
(program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode)
(1) Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo 

skladno s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode, ki ga pripravi za obdobje štirih 
koledarskih let skladno z Uredbo ter ga posreduje občini v po-
trditev v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti 
in potrjenega ministrstvu pristojnemu za okolje.

(2) Izvajalec javne službe mora uporabnikom javne služ-
be omogočiti vpogled v tiskani izvod na sedežu izvajalca 
javne službe.

III. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE

8. člen
(obseg storitev javne službe)

(1) Javna služba obsega naslednje naloge:
1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo;
2. prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepre-

točnih greznic, MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50PE, in 
MKČN iz sedmega odstavka 7. člena Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode;

3. čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in bla-
ta iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi;

4. zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa za MKČN iz sedmega odstavka 7.čl. Uredbe 
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode ali izdelave ocen obratovanja za MKČN z zmogljivostjo 
manjšo od 50 PE;

5. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh;

6. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, večjih 
od 50 m² in manjših od 100 m² in, ki pripadajo stavbi iz katere 
se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna 
voda s streh.
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(2) Izvajalec javne službe izvaja še naslednje naloge:
1. preverjanje priključkov na javno kanalizacijo tako, 

da ni negativnih vplivov na okolico in na delovanje javne 
kanalizacije;

2. interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih do-
godkov (npr. lomi in puščanje na priključku);

3. vodenje predpisanih evidenc skladno z veljavno za-
konodajo;

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

5. nadzor nad izvajanjem del na vplivnem območju odva-
janja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda;

6. pridobivanje podatkov o odvajanju in čiščenju komu-
nalne in padavinske odpadne vode zaradi obračuna storitev;

7. izvajanje del skladno s programom odvajanja in čišče-
nja komunalne in padavinske odpadne vode;

8. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogod-
kov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami;

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

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

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

12. ocena obratovanja čistilnih naprav po zakonodaji;
13. priprava poslovnika objektov čistilnih naprav za od-

padne vode;
14. priprava operativnega programa odvajanja in čišče-

nja komunalne odpadne vode na območju upravljanja;
15. vodenje obratovalnega dnevnika čistilnih naprav v 

skladu s predpisi;
16. priprava načrta gospodarjenja z blatom;
17. poročanje o izvajanju javne službe skladno s pred-

pisi;
18. poročanje o doseženih standardih opremljenosti;
19. opravljanje drugih nalog v skladu z veljavnimi pred-

pisi.

9. člen
(posebne in tržne storitve izvajalca javne službe)

(1) Izvajalec javne službe lahko opravlja posebne stori-
tve v soglasju z občino, pri čemer ne sme ustvarjati negativne 
razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. 
Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša 
lastna cena posamezne javne službe.

(2) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe 
izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot po-
sebno storitev z uporabo javne infrastrukture in s soglasjem 
Občine.

(3) Kot posebno storitev izvajalec javne službe lahko 
izvaja odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter 
padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne.

(4) Izvajalec lahko opravlja tudi tržne dejavnosti.
(5)Če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne 

storitve in drugo tržno dejavnost, mora zagotoviti ločeno ra-
čunovodsko spremljanje stroškov javnega in tržnega dela 
dejavnosti, ki jo opravlja.

10. člen
(storitve izvajalca javne službe na območju poselitve  

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

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

– razvoj javne kanalizacije ter njeno nemoteno obrato-
vanje;

– upravljanje, vzdrževanje in čiščenje objektov javne 
kanalizacije;

– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske od-
padne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v javno 
kanalizacijo;

– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, večjih 
od 50 m2 in manjših od 100 m2, ki pripadajo stavbi, iz katere 
se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna 
voda s streh;

– vodenje evidenc in drugih obveznosti v skladu z ve-
ljavno zakonodajo;

– druge storitve, skladno s predpisi.
(2) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz 

cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka.

11. člen
(storitve izvajalca javne službe na območju Občine,  

ki ni opremljeno z javno kanalizacijo)
(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za 

območje poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za 
stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb izven teh 
območij skladno z veljavno zakonodajo zagotoviti:

– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter ob-
delavo njihove vsebine v skupni ali komunalni čistilni napravi;

– prevzem blata iz MKČN in obstoječih (pretočnih) gre-
znic ter njegovo obdelavo na skupni ali komunalni čistilni 
napravi najmanj enkrat na tri leta;

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

– predpisane evidence o izvoru, vrsti in količini prevze-
tega blata oziroma odplak ter druge evidence,

– druge storitve, skladno s predpisi.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za stavbe 

izven območij poselitve, ki so priključene na kanalizacijsko 
omrežje javne kanalizacije, uporabljajo določbe prejšnjega 
člena tega odloka.

12. člen
(omejen obseg storitev javne službe)

(1) Občina za posamezne stavbe ali skupine stavb, 
do katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim 
prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, 
ni mogoč, opredeli izvajanje službe v omejenem obsegu in s 
posebnimi prevoznimi sredstvi.

(2) Omejen obseg in način izvajanja storitve sta opre-
deljena s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode.

13. člen
(uporaba blata iz greznic ali MKČN)

(1) V primeru uporabe blata iz nepretočnih greznic ali 
MKČN, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je, v skladu 
s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih 
naprav v kmetijstvu, blato zmešano skupaj s komunalno od-
padno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno 
najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, 
izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe zago-
tavlja samo prve meritve in obratovalni monitoring, ali izdelavo 
ocene obratovanja za MKČN.

(2) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo le 
v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali MKČN z zmo-
gljivostjo manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe za vsako 
triletno obdobje predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za 
gnojilo v kmetijstvu, skladno s predpisom, ki ureja uporabo 
blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
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14. člen
(Tehnični pravilnik)

(1) Izvajalec pripravi Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji 
(v nadaljevanju: Tehnični pravilnik), ki mora biti usklajen z 
veljavno zakonodajo. Tehnični pravilnik sprejme mestni svet.

(2) Tehnični pravilnik podrobneje določa:
– tehnične normative za projektiranje, gradnjo, nadzor, 

priključevanje in uporabo javne kanalizacije;
– upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja;
– dokumentacijo, ki je potrebna za izvajanje nalog iz 

15. člena tega odloka ter drugo dokumentacijo, za katero je v 
tem odloku predpisano, da se določi v Tehničnem pravilniku 
ter

– navodila in druge tehnične pogoje za izvajanje javne 
službe.

15. člen
(javna pooblastila)

(1) S tem odlokom Občina pooblašča izvajalca javne 
službe, da na podlagi veljavne zakonodaje in javnega poo-
blastila izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve, mnenja k predlogom prostorskih aktov, projektne 
pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za priključitev 
in soglasja k priključitvi na podlagi predložene dokumentacije, 
ki je podrobneje določena v predpisih o graditvi objektov, pro-
storskem načrtovanju, geodetski dejavnosti, drugimi predpisi 
ter Tehničnem pravilniku.

(2) Sredstva zagotavlja lastnik infrastrukture.
(3) Izvajalec javne službe sodeluje tudi kot strokovni 

sodelavec pri izgradnji, rekonstrukciji in obnovi kanalizacij-
skega omrežja, ter pri tehničnih pregledih objektov oziroma 
novozgrajenega kanalizacijskega omrežja.

(4) Pri izvajanju nalog je izvajalec javne službe dolžan 
ravnati skladno z veljavnimi določbami Zakona o splošnem 
upravnem postopku.

16. člen
(pravica dostopa)

V primeru, da izvajalec javne službe nima urejene slu-
žnostne ali druge stvarne oziroma obligacijske pravice za 
dostop do zemljišča lahko zaradi zagotavljanja nemotenega 
delovanja javne kanalizacije ali kadar je to potrebno zaradi 
zavarovanja življenja in zdravja ljudi, po predhodnem obve-
stilu pristopa do kanalizacijskih objektov in naprav, MKČN in 
greznic tudi brez soglasja lastnika zemljišča.

IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJU POSELITVE 
ALI NJEGOVEM DELU, KI JE OPREMLJENO  

Z JAVNO KANALIZACIJO

17. člen
(opredelitev objektov in naprav javne kanalizacije)
(1) Lastnik javne kanalizacije je Občina.
(2) Objekti in naprave javne kanalizacije v lasti občine 

so:
– kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod 

komunalne odpadne in padavinske vode;
– črpališča za prečrpavanje komunalne odpadne in pa-

davinske vode;
– razbremenilniki visokih vod;
– zadrževalniki in pretočni bazeni;
– čistilne naprave odpadnih komunalnih in padavinskih 

vod;
– nepretočne greznice in MKČN iz tretjega odstavka 

19. člena tega odloka;
– drugi objekti in naprave potrebni za obratovanje javne 

kanalizacije, predani v najem izvajalcu javne službe.

18. člen
(objekti in naprave uporabnikov)

(1) Objekti in naprave, ki so v lasti uporabnikov so:
– kanalizacijski priključek,
– interno kanalizacijsko omrežje objekta,
– nepretočne greznice, obstoječe greznice, MKČN z 

zmogljivostjo manjšo od 50 PE in MKČN iz sedmega odstavka 
7. člena uredbe, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode,

– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda, pe-
skolovi, lovilci mineralnih olj, lovilci olj in maščob rastlinskega 
oziroma živalskega izvora ter druge naprave na kanalizacij-
skem priključku oziroma internem kanalizacijskem omrežju.

(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena 
načrtuje, gradi in vzdržuje uporabnik sam na lastne stroške.

(3) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega 
odstavka tega člena ravnati tako, da je omogočeno nemoteno 
odvajanje odpadne in padavinske vode ter da voda pred izto-
kom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.

19. člen
(obveznost priključitve na javno kanalizacijo)

(1) Na območjih poselitve, ki je opremljena z javno ka-
nalizacijo je priključitev objekta ali preureditev obstoječega 
priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna in dovoljena 
le na podlagi izdanega soglasja k priključitvi na javno kana-
lizacijo.

(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati 
tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj 
območja poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če 
je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga 
je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja 
od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, 
ki nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za 
prečrpavanje.

(3) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, na 
območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo se izjemoma 
lahko odvaja v MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE ali 
nepretočno greznico, ki jo zagotavlja občina in upravlja izva-
jalec javne službe, če je letna obremenitev zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanal-
skega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na 
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, 
odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad 
nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa 
ni mogoče brez naprav za prečrpavanje oziroma je tehnična 
rešitev priklopa na javno kanalizacijo nesorazmerno draga.

(4) Izvajalec javne službe mora lastnika objekta po preje-
mu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo obvestiti, da 
je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvez-
na in mu mora posredovati pogoje za priključitev. Priključitev 
na javno kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca javne 
službe opraviti v roku 6 mesecev od prejema obvestila o 
obvezni priključitvi.

(5) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kana-
lizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v 
greznico ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo 
tako, da lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani 
ali očisti in izključi iz obstoječega sistema odvajanja odpadne 
vode, loči sistem odvajanja odpadnih voda ter izvajalcu dopu-
sti nadzor nad izvedenimi deli. Prevzem komunalne odpadne 
vode in blata iz MKČN oziroma greznice zagotavlja izvajalec 
javne službe.

(6) Izvajalec javne službe lahko skladno s predpisi v so-
glasju za priključitev in v soglasju k priključitvi na kanalizacijo 
določi uporabniku storitve javne kanalizacije obveznost, da 
opravlja periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode 
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v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komu-
nalne, industrijske in padavinske odpadne vode. Navedene 
obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako 
uporabnik na lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne 
naprave, ki so skladne z zahtevami oziroma opremo izvajalca 
javne službe. Uporabnik redno dostavlja izvajalcu poročila o 
opravljenih meritvah v skladu z veljavnimi predpisi.

(7) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrij-
sko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 
4.000 m3 na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega 
odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca 
javne službe.

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

20. člen
(pogoji priključitve)

(1) Pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka 
si mora uporabnik od izvajalca pridobiti soglasje k priključitvi 
na javno kanalizacijsko omrežje. Za pridobitev soglasja, mora 
vlogi priložiti dokumentacijo, določeno v Tehničnem pravilniku.

(2) Izvajalec je dolžan najpozneje v 15 dneh od prejema 
popolne vloge:

– izdati soglasje k priključitvi ali
– v primeru, da priključitev po predvideni dokumentaciji 

ni možna, izdati odločbo o zavrnitvi soglasja.
(3) Lastnik objekta je dolžan izvajalca javne službe ob-

vestiti o fizični izvedbi priključka najmanj petnajst dni pred iz-
vedbo del. Nadzor nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijo 
izvede izvajalec javne službe na stroške uporabnika.

(4) Pogodbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
in padavinske vode skleneta uporabnik in izvajalec javne služ-
be pred izvedbo dejanske priključitve na javno kanalizacijo.

(5) Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo, se nove-
ga uporabnika vpiše v evidenco uporabnikov javne kanalizaci-
je in v evidenco priključenih uporabnikov na čistilno napravo.

21. člen
(pogodba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne  

in padavinske vode)
(1) S pogodbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpa-

dne in padavinske vode izvajalec javne službe in uporabnik 
določita medsebojna razmerja, pravice in obveznosti, obračun 
in plačevanje stroškov odvajanja in čiščenja komunalne od-
padne in padavinske vode ter drugih storitev s pripadajočimi 
zakonskimi dajatvami.

(2) Uporabniki so dolžni skleniti pogodbo o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v roku 
30 dni od njenega prejema.

(3) Pogodbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
in padavinske vode sklenejo z izvajalcem javne službe tudi 
uporabniki, ki so že priključeni na javno kanalizacijo, nimajo 
pa še sklenjene pogodbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode.

22. člen
(način priključitve)

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so 
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na 
javno kanalizacijo.

(2) V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to 
zahtevata položaj in velikost objektov se izjemoma skladno 
s soglasjem izvajalca javne službe dovoli tudi izgradnja dveh 
ali več priključkov.

(3) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanali-
zacijo preko svojega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi 
projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je 

dovoljena priključitev po navodilih izvajalca javne službe več 
objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, 
s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V 
tem primeru je priključek v zasebni lasti vseh lastnikov tega 
priključka.

(4) V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih 
komunalnih in padavinskih voda se mora izvajati dosledno 
priključevanje odpadnih komunalnih voda na fekalni kanal in 
padavinskih voda na meteorni kanal.

(5) Za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in 
podobne primere se lahko izvede začasen priključek na javno 
kanalizacijo. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega 
priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, prijavo 
prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo 
po priključitvi na javno kanalizacijo. Izvajalec javne službe do-
voli začasno priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je 
priključitev tehnično izvedljiva. Izvajalec lahko dovoli začasno 
priključitev na javno kanalizacijo le za določeno dobo, ki pa ne 
sme biti daljša od dveh let. En mesec pred ukinitvijo začasne-
ga priključka mora izvajalec o tem pisno obvestiti uporabnika 
in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.

23. člen
(izgradnja priključkov)

(1) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izva-
jalec javne službe ali drug, za to usposobljen in registriran 
izvajalec gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z ve-
ljavnimi predpisi s področja graditve objektov pod nadzorom 
izvajalca javne službe.

(2) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski 
jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi 
in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdr-
ževanje in čiščenje priključnega voda. Revizijski jašek mora 
biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega 
nemoteno dostopata izvajalec javne službe in uporabnik.

(3) Če izvedba priključka ni možna na zemljišču, ki je v 
lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev 
revizijskega jaška in priključnega voda predložiti izvajalcu 
notarsko overjeno služnostno pogodbo ali izjemoma soglasje 
lastnika zemljišča.

(4) Interna kanalizacija s priključkom in pripadajoči 
objekti morajo biti izvedeni v skladu s pridobljenim soglas-
jem in Tehničnim pravilnikom tako, da na objektu ne nasta-
ne škoda zaradi vdora povratne vode iz javne kanalizacije. 
Odvajanje odpadne vode iz stavb, ki so nižje od kote javne 
kanalizacije ali pa v njih obstaja nevarnost vdora povratne 
vode iz javne kanalizacije, se mora izvesti s prečrpavanjem 
na ustrezen nivo.

(5) Izgradnja in vzdrževanje objektov in naprav iz 18. čle-
na tega odloka, se mora izvajati po enakih določilih kot veljajo 
za javno kanalizacijo na stroške uporabnika. Uporabnik je 
dolžan s temi objekti in napravami gospodariti tako, da je 
omogočeno nemoteno odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode v javno kanalizacijo.

24. člen
(spremembe na priključkih in odjava priključka)

(1) Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedba do-
datnega kanalizacijskega priključka, izvedba merilnega mesta 
industrijske odpadne vode in ostale spremembe se obravnava 
na enak način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.

(2) Izvajalec javne službe je dolžan obvestiti uporabni-
ka o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno ka-
nalizacijo, uporabnik pa je dolžan sporočiti izvajalcu vsako 
spremembo, ki je vezana na odvajanje komunalne odpadne 
in padavinske vode in sicer v 15 dneh od nastale spremem-
be ter dostaviti uradno veljaven dokument, ki je podlaga za 
spremembo.
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(3) Prenos lastništva priključka ali obveznosti plačila 
storitev na drugo pravno ali fizično osebo je mogoča pod 
pogojem, da dotedanji uporabnik nima odprtih obveznosti 
do izvajalca javne službe iz naslova odvajanja in čiščenja 
na priključku, v nasprotnem primeru se priključitev novega 
uporabnika izvede po postopku, ki je po določilih tega odloka 
predpisan za prvo priključitev na javno kanalizacijo.

(4) Odjava priključka je dovoljena samo v primerih ru-
šenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen 
priključek. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe 
vlogo za odjavo priključka v pisni obliki. Izvedbo prekinitve pri-
ključka izvrši izvajalec na stroške uporabnika. Uporabnika se 
izbriše iz evidence uporabnikov po poravnavi vseh obveznosti 
do izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode.

25. člen
(padavinske in tuje vode)

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

26. člen
(industrijske odpadne vode)

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

27. člen
(obveščanje uporabnikov)

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

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

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

V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJU,  
KI NI OPREMLJENO Z JAVNO KANALIZACIJO

28. člen
(načini odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih  

in padavinskih odpadnih vod)
(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne in padavinske vode, velja za lastnike novih 
objektov obvezna izgradnja MKČN oziroma nepretočne greznice 
v skladu z predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz MKČN ter predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(2) Na območjih, kjer ni predvidena gradnja javne ka-
nalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe 
pretočne greznice odstraniti iz uporabe v rokih, določenih v 
predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
MKČN in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami, 
ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom. Posa-
mezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim 
kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije; 
za upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovorne-
ga upravljavca naprav.

(3) Skladno z zgoraj navedenimi predpisi izvajalec javne 
službe opravlja obratovalni monitoring oziroma za naprave 
zmogljivosti do 50 PE izdela oceno obratovanja, v skladu z 
zakonsko predpisanim navodilom in obrazcem na podlagi 
pravilnika, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring ČN.

(4) Ob izdelavi ocene obratovanja se skladno z veljavno 
zakonodajo preveri dokumentacija, stanje in delovanje MKČN.

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

iz greznic)
(1) Izvajalec javne službe zagotavlja prevzem, ravna-

nje, čiščenje in obdelavo blata iz obstoječih greznic in MKČN 
ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic na 
celotnem območju občine v skladu s Programom odvajanja 
in čiščenja.

(2) Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne od-
padne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža na KČN, 
ki je opremljena za obdelavo blata, zato je blato iz pretočnih 
greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretoč-
nih greznic prepovedano neposredno odvajati, odvažati in 
odlagati v naravno okolje (na kmetijska in ostala zemljišča), v 
površinske ali podzemne vode ali javno kanalizacijo.

(3) Če izvajalec javne službe ne upravlja KČN, ki je opre-
mljena za obdelavo blata, mora občina zagotoviti zmogljivosti 
za ustrezno obdelavo blata na drugi KČN.

30. člen
(obveščanje uporabnikov)

(1) Izvajalec javne službe se o nameri prevzema blata 
oziroma komunalne odpadne vode predhodno dogovori z 
uporabnikom storitve.

(2) Če uporabnik dogovorjenega časa izvedbe storitve 
ne odpove oziroma ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi in 
s tem onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča 
opravljanja storitev, mora plačati nastale stroške, razen stro-
škov ravnanja z blatom (obdelava blata v ČN), ki jih izvajalec 
uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati.

(3) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov izvedbe storitev 
iz drugega odstavka tega člena, če zaradi dokazane upraviče-
ne daljše odsotnosti (daljša bolniška odsotnost, višja sila …) 
ni mogel odpovedati najavljenega časa izvedbe storitve.

VI. OBRAČUN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE  
IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

31. člen
(cena odvajanja in čiščenja)

(1) Cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja ko-
munalne in padavinske vode se oblikujejo v skladu z Uredbo 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: 
Uredba o metodologiji).

(2) V okviru javne službe se ločeno oblikujejo in obraču-
navajo cene za storitve javne službe:

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

– odvajanje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih 
površin večjih od 50 m² in manjših od 100 m2,

– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obsto-
ječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,

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

– čiščenje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih 
površin večjih od 50 m² in manjših od 100 m2.

(3) Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena posa-
mezne storitve javne službe v skladu s prejšnjim odstavkom 
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tega člena. Zaračunana cena posamezne storitve je sesta-
vljena iz:

– omrežnine,
– cene posamezne storitve javne službe v skladu z dru-

gim odstavkom tega člena,
– okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okolj-

ske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpa-
dne vode.

(4) Cena storitev javne službe iz prve in tretje alineje 
drugega odstavka tega člena je sestavljena iz omrežnine, 
cene opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve, iz 
druge, četrte in pete alineje drugega odstavka tega člena pa iz 
omrežnine in cene opravljanja storitev javne službe. Okoljske 
dajatve se na računu prikažejo ločeno.

(5) Cena opravljanja storitev javne službe iz prve, tretje 
in četrte alineje drugega odstavka tega člena, ki pokriva 
stroške izvajanja posamezne javne službe, se uporabnikom 
obračunava mesečno v m3 na podlagi odčitka porabe vode na 
obračunskem vodomeru oziroma v obliki akontacije, določene 
glede na povprečno mesečno porabo zadnjega obračunskega 
leta.

(6) Cena opravljanja storitev javne službe iz druge in 
pete alineje drugega odstavka tega člena, ki pokriva stroške 
izvajanja posamezne javne službe, se uporabnikom obraču-
nava mesečno v m3 glede na količino padavin, ki padejo na 
tlorisno površino strehe in utrjene zasebne površine večje od 
50 m2 in manjše od 100 m2, s katere se padavinska odpadna 
voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni 
napravi.

(7) Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne 
infrastrukture javne službe in se obračunava mesečno glede 
na zmogljivost priključkov in na način, ki je določen v Uredbi 
o metodologiji.

32. člen
(merjenje količin)

(1) Količina opravljanja storitev javne službe iz prve, 
tretje in četrte alineje drugega odstavka prejšnjega člena se 
zaračuna na podlagi iz javnega vodovoda odvzete vode in se 
meri v m3 na podlagi odčitka obračunskega vodomera.

(2) Izvajalec javne službe je dolžan odčitati stanje na 
vodomeru najmanj enkrat letno za gospodinjstva, za večje 
odjemalce (industrija in večstanovanjske stavbe) pa praviloma 
vsak mesec.

(3) Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračun-
skim vodomerom, se za stavbe, v katerih se opravlja storitve 
javne službe oskrbe s pitno vodo, predračunska cena obraču-
na glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom pri-
ključka, v skladu s preglednico iz prvega odstavka 20. člena 
Uredbe o metodologiji. Za druge stavbe, kjer se poraba pitne 
vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, uporabniki pa 
se oskrbujejo s kapnico, pa se predračunska cena obračuna 
na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev 
ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 
m3 na osebo na dan. Zavezanec za plačilo storitev izvajalcu 
javne službe na njegovo zahtevo sporoči podatke o številu 
stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Sporočene podatke 
mora izvajalec upoštevati najpozneje v naslednjem mesecu 
po preteku meseca, ko so mu bili sporočeni.

(4) V primerih, ko je na internem omrežju več uporab-
nikov, ki koristijo storitve iz istega priključka, na katerem se 
meri poraba vode z enim obračunskim vodomerom in so na 
internem omrežju vgrajeni interni vodomeri, lahko izvajalec 
izda račun posameznim uporabnikom na podlagi odčitka sta-
nja na internih vodomerih. Količina se poveča ali zmanjša 
za razliko med seštevkom dobavljene vode po odčitkih na 
internih vodomerih in po odčitku na obračunskem vodomeru, 
ki se razdeli na vse uporabnike v objektu glede na porabo po 
internih vodomerih.

(5) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju 
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, 
na katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodo-
merom in na internem omrežju niso vgrajeni interni vodomeri, 
se količina opravljenih storitev obračuna skladno z veljavno 
zakonodajo.

33. člen
(posebni primeri obračuna/pavšal)

(1) V primeru, da izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je 
obračunski vodomer v okvari in okvara ni rezultat nepoobla-
ščenega posega v sistem, se obračuna količina storitev glede 
na pavšalno porabo vode na osnovi povprečja porabe vode v 
obdobju zadnjega obračunskega leta, razen v primeru uteme-
ljenih razlogov (daljša odsotnost zaradi bolezni, potovanja ipd.) 
za drugačen odčitek.

(2) Če izvajalec javne službe ne more odčitati števca, 
mora o tem obvestiti uporabnika. Ta mora sporočiti stanje 
vodomera, sicer se mu obračuna storitev v višini povprečne 
mesečne porabe zadnjega obračunskega leta, razen v prime-
ru utemeljenih razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena za 
drugačen odčitek.

34. člen
(plačevanje računov)

(1) Uporabnik je dolžan račun poravnati v roku, navede-
nem na računu.

(2) Plačnik storitev javne službe je njen uporabnik. V pri-
meru oddaje stavbe, posameznega dela stavbe ali gradbeno 
inženirskega objekta v najem, je plačnik lahko najemnik, če 
je lastnik nanj s pogodbo prenesel vse pravice in obvezno-
sti, ki jih sicer ima lastnik kot uporabnik in je taka pogodba 
posredovana izvajalcu javne službe. V takem primeru lastnik 
za obveznosti najemnika, ki jih ima ta kot uporabnik po tem 
odloku, odgovarja v razmerju do izvajalca solidarno.

(3) V primeru, da uporabnik ne poravna računa v na-
vedenem roku, ga je izvajalec dolžan opomniti. V opominu 
mora izvajalec določiti nov rok plačila in opozoriti uporabnika 
na posledice neplačila. V primeru, da uporabnik tudi po izteku 
roka, določenega v opominu, ne izpolni obveznosti, izvajalec 
prekine dobavo vode, o čemer predhodno seznani uporab-
nika. V takem primeru bo izvajalec prekinil dobavo vode do 
poplačila celotne obveznosti, vključno s stroški prekinitve.

35. člen
(ugovor)

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

36. člen
(upravičenci do oprostitve plačevanja stroškov odvajanja  
in čiščenja in okoljske dajatve, ki nastaja pri opravljanju 

kmetijske dejavnosti)
(1) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kme-

tijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, 
niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne 
vode. Poraba pitne vode namenjene za izvajanje kmetijske 
dejavnosti se ugotavlja v skladu z določbami Odloka o oskrbi 
s pitno vodo.

(2) Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi 
odvajanja komunalne odpadne vode se ne plačuje za porabo 
vode v kmetijski dejavnosti kot je to določeno s predpisi.



Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 9. 6. 2014 / Stran 4521 

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

pri opravljanju kmetijske dejavnosti)
(1) Za oprostitev oziroma znižanje plačevanja okoljske da-

jatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
morajo upravičenci zaprositi upravljavca vodovodnega omrežja 
z vložitvijo pisne vloge najkasneje do 15. 2. tekočega leta.

(2) Za popolno vlogo morajo priložiti naslednje priloge:
– fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu gle-

de na predmet uveljavljanja oprostila,
– potrdilo o družinski skupnosti, če se ne zagotavlja 

ločeno merjenje porabe pitne vode,
– številko odjemnega mesta odvzema vode iz javnega vo-

dovodnega omrežja, navedeno na računu upravljavca omrežja.
(3) Vloga se obnovi enkrat letno. Kolikor upravičenec ne 

obnovi vloge v roku iz prvega odstavka tega člena, mu izva-
jalec z mesecem marcem tekočega leta začne obračunavati 
polno okoljsko dajatev. Enako velja kolikor vlagatelj v roku ne 
priloži vseh zahtevanih prilog.

VII. GRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

38. člen
(gradnja objektov in naprav javne kanalizacije)

(1) Pred pričetkom gradnje javne kanalizacije je Občina 
oziroma investitor dolžen obvestiti izvajalca javne kanalizacije 
o nameravani gradnji vsaj 7 dni pred pričetkom del.

(2) Gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije lahko 
izvaja strokovno usposobljena oseba, posege v obstoječi sis-
tem javne kanalizacije pa opravlja izvajalec javne službe ali 
druga strokovna usposobljena oseba pod nadzorom izvajalca 
javne službe.

(3) Uporabnik, ki sofinancira gradnjo javne kanalizacije, 
s tem ne pridobi lastninske pravice na javni kanalizaciji.

(4) Ob izgradnji kanalizacijske infrastrukture je investitor 
dolžan na lastne stroške zagotoviti strokovni nadzor izvajalca 
javne kanalizacije.

(5) Javna kanalizacija mora biti grajena na način in iz 
materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustreza evrop-
skim normativom (SIST EN) na tem področju. Podrobnejše 
zahteve glede gradnje so navedene v Tehničnem pravilniku.

(6) Po izgradnji KČN izvajalec gradnje na svoje stroške 
izvede najmanj šestmesečno poskusno obratovanje čistilne 
naprave. V tem času se ob prisotnosti bodočega upravljavca 
ČN preveri delovanje sistema in zagotovi usposabljanje stro-
kovnega kadra bodočega upravljavca za samostojno delo na 
ČN. Po koncu predpisanega obdobja poskusnega obratovanja 
je izvajalec del dolžan opraviti prve meritve in kontrolo delo-
vanja čistilne naprave. Rezultati prvih meritev so sestavni del 
dokumentacije za primopredajo objekta Občini in za pridobitev 
uporabnega dovoljenja.

(7) V času poskusnega obratovanja čistilne naprave 
morata Občina in izvajalec javne službe zagotoviti priklop 
zadostnega števila kanalizacijskih hišnih priključkov oziroma 
uporabnikov na kanalizacijski sistem (zadostno število PE), 
ki omogoča zagon ČN in začetek njenega obratovanja. Op-
timalno število priključenih PE na čistilno napravo določita 
projektant in/ali tehnolog čistilne naprave.

(8) Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu ka-
nalizacijskega omrežja in čistilne naprave in po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja se lahko čistilna naprava obremeni 
do polne zmogljivosti.

39. člen
(prenos novozgrajenih objektov in naprav)

Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novo-
zgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot 
javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih 

objektov in omrežja dolžan po končani gradnji z zapisnikom 
skupaj z vso potrebno dokumentacijo predati v last Občini brez-
plačno v skladu s Tehničnim pravilnikom, Občina pa prenese 
kanalizacijske objekte in naprave v najem izvajalcu javne službe.

VIII. VAROVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA, 
OBJEKTOV IN NAPRAV

40. člen
(gradbena dela in obveznosti izvajalcev gradbenih del)

(1) Na javni kanalizaciji se ne sme graditi, postavljati 
objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na 
kanalizaciji ali ovira njeno delovanje in vzdrževanje.

(2) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije 
in druga dela v varovalnem pasu javne kanalizacije, si mora 
pred začetkom del pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke 
o poteku javne kanalizacije in dovoljenje za izvajanje predvi-
denih del, v katerem so podani pogoji za poseg na območju 
trase ter ga obvestiti o pričetku del.

(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpo-
staviti javno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek v prvotno 
stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca 
javne službe in javno površino vrniti v prvotno stanje. Stroški 
nadzora bremenijo izvajalca del.

(4) V primeru nastalih poškodb na javni kanalizaciji ali 
priključkih je povzročitelj dolžan nemudoma obvestiti izvajalca 
javne službe o kraju, času in vrsti poškodbe. V takem primeru 
mora povzročitelj, izvesti ustrezno sanacijo pod nadzorom 
izvajalca javne službe in pokriti vse nastale stroške.

IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI LASTNIKA, UPORABNIKOV 
IN IZVAJALCA

41. člen
(obveznosti lastnika)

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

42. člen
(obveznosti uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– na javno kanalizacijo se lahko priključijo le s soglasjem 

izvajalca javne službe skladno z odobreno projektno in teh-
nično dokumentacijo;

– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizaci-
jo, MKČN ali nepretočno greznico;

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

– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizaci-
jo in vse naprave, vgrajene vanjo, obstoječo ali nepretočno 
greznico in MKČN;

– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do 
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpa-
dne vode;

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

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

– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za 
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, 
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;
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– omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe gre-
znice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vsebine;

– omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in se-
stavo odpadne vode;

– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogo-
čiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo 
o ustreznosti MKČN;

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

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

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

– plačevati stroške storitev javne službe;
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in la-

stnostih industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje 
javne službe;

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

– izpolnjevati druge obveznosti iz tega odloka.
(2) Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanali-

zacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja dru-
gih uporabnikov in ne povzroča motenj pri postopku čiščenja 
odpadne vode.

(3) Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in 
napravah javne kanalizacije, če je ta nastala zaradi njegovega 
ravnanja oziroma jo je povzročila njegova odpadna voda.

(4) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte jav-
ne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti brez 
soglasja izvajalca javne službe. Za objekte, ki se priključujejo na 
javno kanalizacijo in za katere se pred izdajo uporabnega dovo-
ljenja izvede tehnični pregled, morajo izvajalcu pred tehničnim 
pregledom dostaviti PID z vrisanimi komunalnimi vodi.

43. člen
(pravice uporabnikov)

Uporabniki imajo na podlagi soglasja izvajalca pravico:
1. priključitve na javno kanalizacijo;
2. spremembe dimenzije priključka, trase;
3. izvedbe dodatnega dela priključka;
4. ukinitve priključka.

44. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)

V okviru storitev javne službe ima izvajalec javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
na celotnem oskrbovalnem območju obveznosti, ki so definira-
ne v tem odloku.

X. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE 
ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

45. člen
(prekinitev dobave vode, odvajanja odpadne vode  

in ukinitev priključka)
(1) Uporabniku se prekine dobava pitne vode iz javnega 

vodovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnost 
za vodni vir ali javni vodovod.

(2) Izvajalec javne službe na stroške uporabnika, po pred-
hodnem obvestilu, prekine odvajanje odpadne vode, kadar:

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

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

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

– uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe meritve 
količin in onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacij-
skega priključka;

– uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe spremeni 
izvedbo priključka;

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

– uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu in 
opominu;

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

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

– uporabnik, zaradi določitve količine industrijske od-
padne vode, ne zagotovi merjenja odvzetih količin vode iz 
naravnih virov.

(3) Prekinitev odvajanja odpadne vode velja za čas do 
odprave vzroka. Stroške vnovične priključitve plača uporabnik.

(4) Kanalizacijski priključek se lahko ukine na zahtevo 
uporabnika in po uradni dolžnosti izvajalca javne službe. 
Stroške ukinitve krije uporabnik. Ukinitev na zahtevo uporab-
nika je dopustna ob odstranitvi objekta ali opustitvi uporabe 
objekta, kar mora uporabnik dokazati s potrdilom pristojnih 
organov.

46. člen
(prekinitve odvajanja in čiščenja odpadne vode zaradi 

vzdrževalnih del)
(1) Izvajalec javne službe ima pravico, brez povračila 

stroškov, prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas zaradi 
načrtovanih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kana-
lizaciji. O vzrokih, času trajanja prekinitev ter o navodilih za 
ravnanje uporabnikov med prekinitvijo, izvajalec javne službe 
obvesti uporabnike na krajevno običajen način.

(2) V primeru izvajanja nenačrtovanih vzdrževalnih del 
ali ob naravnih in drugih nesrečah ima izvajalec javne službe 
pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom 
odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo. Izvajalec javne 
službe ima v teh primerih dolžnost v štiriindvajsetih urah vzpo-
staviti začasen režim odvajanja odpadne vode.

(3) V primerih krajših nepredvidljivih prekinitev (do treh 
ur) odvajanja odpadnih voda objava za izvajalca javne službe 
ni obvezna

47. člen
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadne vode  

na zahtevo uporabnika)
Zaradi opustitve uporabe stavbe, zaradi daljše odsotnosti 

uporabnika, zaradi združevanja več stanovanjskih ali poslovnih 
enot v eno in podobnih vzrokov lahko izvajalec na pisno zahte-
vo uporabnika začasno prekine dobavo pitne vode uporabniku. 
V času prekinitve je uporabnik dolžan plačevati le omrežnino.

48. člen
(prekinitev odvajanja odpadne vode zaradi višje sile)
V primeru višje sile ima izvajalec javne službe pravico, 

brez povračila stroškov, prekiniti ali omejiti odvajanje odpa-
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dne vode, mora pa postopati skladno z načrtom ukrepanja v 
primeru višje sile, ki ga pripravi organ pristojen za zaščito 
in reševanje. Višja sila po tem odloku so: potres, požar, 
poplave, izpad energije, udori, plazovi, lomi in velike okvare 
na javni kanalizaciji.

49. člen
(prekinitev odvajanja zaradi zavarovanja kakovosti  

pitne vode)
(1) V primerih nedovoljenega izpusta odpadnih vod 

iz objektov in naprav uporabnika, ki bi ogrozilo vodne vire 
in distribucijo vode ali povzročilo onesnaženje pitne vode, 
izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja takoj, brez pred-
hodnega obvestila prekine dobavo pitne vode in odvajanje 
odpadne vode.

(2) Ponovno priključitev objekta na infrastrukturo izvede 
izvajalec javne službe po sanaciji stanja.

(3) Pred ponovno priključitvijo na infrastrukturo je upo-
rabnik dolžan poravnati vse nastale stroške.

(4) V primeru prekinitve odvajanja in 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.

50. člen
(odgovornost za škodo)

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

XI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

51. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira iz:
– cen storitev javne službe,
– občinskega proračuna in
– drugih virov.

52. člen
(oblikovanje cen)

(1) Cene javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode se določajo skladno z veljav-
nimi predpisi.

(2) Cene predlaga izvajalec javne službe z elaboratom, 
potrdi pa mestni svet.

XII. NADZOR

53. člen
(pristojnost izvajanja nadzora)

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

(2) Inšpekcijska služba občine izvaja nadzor nad izva-
janjem določb tega odloka, v skladu s svojimi pristojnostmi.

(3) Pooblaščeni delavci izvajalca opravljajo strokovni 
nadzor nad določili izvajanja tega odloka. O kršitvah so 
dolžni obveščati pristojne organe iz prvega oziroma dru-
gega odstavka tega člena ter te kršitve na primeren način 
dokumentirati.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

54. člen
(globe za uporabnike)

(1) Uporabnik, ki je pravna oseba se kaznuje z globo 
1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske druž-
be, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo 
2.500,00 EUR, če ravna v nasprotju z določili 13., 16., 18., od 
19. do 26. člena, in 42. člena.

(2) Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in od-
govorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se kaznujejo 
z globo 400,00 EUR, če ravnajo v nasprotju z določbami iz 
prejšnjega odstavka tega člena..

55. člen
(globe za izvajalca)

(1) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje izvajalec javne 
službe, če ravna v nasprotju z določili 8., 9., 10., 11., 13., 14., 
15., 27. in 30. člena.

(2) Z globo 100,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba 
izvajalca javne službe, če ravna v nasprotju z določbami iz 
prejšnjega odstavka tega člena.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

56. člen
Tehnični pravilnik iz 14. člena tega odloka izvajalec javne 

službe pripravi najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve tega 
odloka in ga predloži občinski upravi v pregled pred sprejemom 
na Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica.

57. člen
(1) Skladno z 19. členom odloka, se mora priključitev ob-

stoječih objektov na javno kanalizacijo izvesti v roku dvanajstih 
mesecev po uveljavitvi tega odloka.

(2) Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco uporabnikov 
javne kanalizacije, se morajo prijaviti izvajalcu javne službe 
najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.

58. 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.

59. člen
(1) Do izdelave katastra prispevnih površin za obračuna-

vanje padavinskih voda iz javnih površin, streh ter utrjenih po-
vršin večjih od 50 m² in manjših od 100 m2 se stroški odvajanja 
in čiščenja padavinskih voda ne obračunavajo.

(2) Izvajalec javne službe je dolžan izdelati kataster iz 
prejšnjega odstavka tega člena in predhodnega člena v roku 
treh let od uveljavitve odloka.

60. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (Uradni 
list RS, št. 3/06).

Št. 007-4/2014-3
Nova Gorica, dne 22. maja 2014

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Mitja Trtnik l.r.
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NOVO MESTO

1703. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Mestne občine Novo mesto za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 
– odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US, 
51/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, (14/13 popr.), 
110/11 – ZDIU12), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ura-
dni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl. US, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 
– ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A) 
in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 
29. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu mestne 

Občine Novo mesto za leto 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(Vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 110/13) se 2. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca 
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 
račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s 
proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci 
prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja 
proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe 
je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane 
s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in 
se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
(Uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 
2014.

Št. 4120-4/2013
Novo mesto, dne 29. maja 2014

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

1704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina

Na podlagi 61. in 61.a člena v povezavi s sedmim odstav-
kom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US:U-I-43/13-8) in 16. člena 
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) 
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 
29. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o Ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina (Uradni 
list RS, št. 39/98, 74/02 in 40/07 – obv. razl.), ki jih je izdelalo 
podjetje Acer Novo mesto, d.o.o., pod številko J-2/14. Sestavlja 
jih tekstualni del, so brez grafičnih prilog.

2. člen
V 5. členu se v točki a) Razporeditev dejavnosti spreme-

ni prvi stavek četrtega odstavka tako, da se glasi: »V enotah 
P1 – P14, razen P11, v kateri se ohranja železniška postaja 
s spremljajočimi objekti, so primerne terciarne in kvartarne 
dejavnosti, v P5 (1. del) pa se uredi tudi bencinska črpalka s 
spremljajočimi programi.«

3. člen
V 9. členu se v petem odstavku »P5 – 1. del – Območje 

bencinske črpalke ob Ljubljanski cesti nasproti Blagovno-trgo-
vskega centra (BTC)« spremeni prvi stavek tako, da se glasi: 
»Območje se nameni izgradnji bencinske črpalke s spremljajo-
čimi programi ter drugim terciarnim in kvartarnim dejavnostim.«

Na koncu petega odstavka 9. člena se doda stavek: 
»Vhodi v objekte zunaj bencinskega servisa, v katerih je več kot 
50 ljudi, morajo biti oddaljeni vsaj 30 m od virov nevarnosti na 
bencinskem servisu (točilne naprave, centralna polnilna omara, 
nadzemni rezervoarji, črpalno merilne naprave za razvoz goriva 
in skladišče jeklenk utekočinjenega naftnega plina).«

4. člen
Besedilo 17. člena se v celoti nadomesti z novim bese-

dilom, ki se glasi: 
»Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

ter varstvo pred požarom:
Pri projektiranju objektov se upošteva projektni pospešek 

tal 0.175 g. Glede ravnanja v skladu s predpisi, ki urejajo gra-
ditev in vzdrževanje zaklonišč, večjega povečanja zaposlenih 
in stanujočih v predelu urejanja tega ureditvenega načrta od 
dosedanje ni pričakovati, zato v tem primeru zadošča že zgra-
jeno zaklonišče za centralni del Bršljina. V vseh novih objektih 
je potrebna ojačitev prve plošče.

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

Na območju UN je obstoječ bencinski servis, zato se pri 
načrtovanju upoštevajo predpisi, ki določajo tehnične zahteve za 
gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi.«

KONČNE DOLOČBE

5. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja 

ministrstvo, pristojno za prostor in druge inšpekcijske službe.

6. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se hranijo 

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

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

Republike Slovenije.

Št. 350-14/2014
Novo mesto, dne 29. maja 2014

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

1705. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev 
za namen subvencioniranja nakupa 
in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih 
črpališč v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občina Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 7/13) in Odloka o proračunu Mestne občine 
Novo mesto za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13), Pravilnika 
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja 
nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v 
Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 60/13) je župan 
Mestne občine Novo mesto dne 13. 5. 2014 sprejel

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o dodelitvi proračunskih sredstev za namen 
subvencioniranja nakupa in vgradnje malih 

čistilnih naprav in hišnih črpališč  
v Mestni občini Novo mesto

1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o 

dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012109&stevilka=4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201335&stevilka=1322
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nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v 
Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 60/13) – v nadalj-
njem besedilu: pravilnik.

2. člen
Dopolnita se prvi in drugi odstavek 2. člena tako, da se 

za besedo »stalno prebivališče« doda besedna zveza »ali 
začasno prebivališče«.

3. člen
Dopolni se 8. člen tako, da se na koncu člena doda nov 

četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru zamude plačila upravičenec ni upravičen do 

izplačila obresti«.

4. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena tako, da se po novem 

glasi:
»Vlagatelji lahko oddajo vloge po objavi poziva do porabe 

proračunskih sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra v 
tekočem letu. Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog, prejetih 
do zadnjega delovnega dne v mesecu, se izvede praviloma do 
15. dne v naslednjem mesecu«.

5. člen
Dopolni se prva alineja v prvem odstavku 10. člena tako, 

da se za besedo »stalno prebivališče« doda besedna zveza 
»ali začasno prebivališče«.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-16/2014-1713
Novo mesto, dne 29. maja 2014

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič I.r.

1706. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni 
občini Novo mesto

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 
28/11 – odl. US in 98/13) in 16. člena Statuta Mestne občine 
Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne 
občine Novo mesto na 29. seji dne 29. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve 2014  
v Mestni občini Novo mesto

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni 
občini Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: MONM) za volilno 
leto 2014.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in vo-

lilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki 
jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati 

za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov 

volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer 
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu 
in računskemu sodišču.

4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandi-

dati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upra-
vičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Če 
pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta 
kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povra-
čila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v 
tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinske-
mu svetu in računskemu sodišču.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet 

ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški 
volilne kampanje iz proračuna MONM 30. dan po predložitvi 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

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

listu Republike Slovenije.

7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 
2010 v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 22/10).

Št. 040-1/2014
Novo mesto, dne 29. maja 2014

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r. 

OSILNICA

1707. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Osilnica za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 
– odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 
in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 14/13 
– popr.) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, 
št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 
23. redni seji dne 23. 5. 2014 na predlog župana sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica 

za leto 2013

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Osilnica za leto 2013, ki zajema vse prihodke in druge 
prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 
2013.

2. člen
Realizirani prihodki in drugi izdatki po zaključnem računu 

proračuna Občine Osilnica za leto 2013 so znašali:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 

leta 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70 + 71 + 72 + 73 + 74) 766.080
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 444.771

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700 + 703 + 704 + 706) 406.124
700 Davki na dohodek in dobiček 380.711
703 Davki na premoženje 14.988
704 Domači davki na blago in storitve 10.425
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710 + 711 + 712 + 713 + 714) 38.647
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja  11.419
711 Takse in pristojbine 204
712 Globe in druge denarne kazni 0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 20.454
714 Drugi nedavčni prihodki 6.570

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)  0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE (730 + 731)  0
730 Prejete donacije iz domačih virov  0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)  321.309
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  227.455
741 Prejeta sredstva iz državnega proraču-
na – iz sredstev drugih evropskih institucij 93.854

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE  
UNIJE (787)  0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43) 756.375
40 TEKOČI ODHODKI 

(400 + 401 + 402 + 403 + 409) 232.014
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 65.598
401 Prispevki delodajalcev za socialno  
varnost 9.360
402 Izdatki za blago in storitve 152.942
403 Plačila domačih obresti 3.114
409 Rezerve  1.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410 + 411 + 412 + 413 + 414) 271.201
410 Subvencije 0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 110.741
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 4.081
413 Drugi tekoči domači transferi 156.379
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  247.160
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  247.160

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431) 6.000
431 Investicijski transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 6.000

432 Investicijski transferi proračunskim  
uporabnikom  0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)  
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ  
ODHODKI)  9.705

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440 + 441 + 442 + 443) 0

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.) 0

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

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 35.431
55 ODPLAČILA DOLGA 35.431

550 Odplačila domačega dolga 35.431
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.) –25.726
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) –35.431
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+ VII. – VIII. – IX.) –9.705
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 36.101
9009 Splošni sklad za drugo 36.101

3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključ-

nem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2013 ter njihova 
realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v po-
sebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.

Št. 4103-0001/2014/1
Osilnica, dne 28. februarja 2014

Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.
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RADEČE

1708. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 
člana Občinskega sveta Občine Radeče

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV 
Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) 18. člena 
Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 
110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 11. dopisni 
seji sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o prenehanju mandata člana Občinskega sveta 

Občine Radeče

1. člen
Občinski svet Občine Radeče ugotavlja, da je Mirku Flor-

jancu, stan. Pot na jez 28, 1433 Radeče, zaradi smrti prenehal 
mandat člana Občinskega sveta Občine Radeče.

2. člen
Mandat člana Občinskega sveta Občine Radeče preneha 

z dne 28. 5. 2014.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občin-

skega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-3/2014/6
Radeče, dne 28. maja 2014

Županja
Občine Radeče

Rafaela Pintarič l.r.

1709. Sklep o potrditvi mandata nadomestnega 
člana Občinskega sveta Občine Radeče

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV 
Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) 18. člena 
Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 
110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 11. dopisni 
seji sprejel

S K L E P
o potrditvi mandata nadomestnega člana 

Občinskega sveta Občine Radeče

1. člen
Občinski svet Občine Radeče za preostanek mandatne 

dobe potrjuje mandat nadomestnega člana Občinskega sveta 
Občine Radeče Mirku Rozmanu, stan. Pot na brod 4, 1433 
Radeče.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občin-

skega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-3/2014/7
Radeče, dne 28. maja 2014

Županja
Občine Radeče

Rafaela Pintarič l.r.

ROGAŠKA SLATINA

1710. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sek-
torju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 
107/10, 35/11, 27/12, 40/12, 104/12, 46/13, 46/13, 101/13), 
prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 
77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/0/8, 21/09, 
61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 
53/11, 86/11, 26/12 in 41/12, 104/12, 24/13, 46/13, 75/13, 
79/13, 108/13, RS 15/14) in 30. člena Statuta Občine Rogaška 
Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v 
plačni razred za določitev plače direktorja naslednji

S K L E P

Delovno mesto direktorja Javnega zavoda za turizem in 
kulturo Rogaška Slatina se za določitev osnovne plače uvrsti 
v 46. plačni razred.

Št. 100-0022/2014
Rogaška Slatina, dne 22. maja 2014

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

1711. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 
40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZLS), 23. člena v povezavi 
z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 92/05, 93/05, 
111/05, 126/07, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12, 101/13, 110/13, 
17/14, 22/14; v nadaljevanju: ZGO-1) in določb Statuta Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Ob-
činski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 33. redni seji dne 
28. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ukine status 
zemljišča javnega dobra na nepremičninah: parc. št. 1330/7, k.o. 
226 – Sovjak (ID 6209344), parc. št. 1330/8, k.o. 226 – Sovjak 
(ID 6209341), parc. št. 1329/3, k.o. 226 – Sovjak (ID 6209339) 
in parc. št. 1329/5, k.o. 226 – Sovjak (ID 6209337).

2. Nepremičninam iz prejšnjega člena tega sklepa pre-
neha status dobrine javnega dobra in postanejo last Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij 
ob Ščavnici, matična številka: 5880319.

3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 35106-0001/2014-002
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 28. maja 2014

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l.r.
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ŠMARJE PRI JELŠAH

1712. Odlok o določitvi števila članov sveta KS 
in o določitvi volilnih enot za volitve članov 
sveta krajevnih skupnosti na območju Občine 
Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 
petega in šestega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12), tretjega 
odstavka 70. člena in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jel-
šah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje 
pri Jelšah na 25. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi 

volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih 
skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah

1. člen
Svet krajevne skupnosti Dol – Spodnje Mestinje ima pet 

članov.
Svet krajevne skupnosti Kristan Vrh ima devet članov.
Svet krajevne skupnosti Lemberg ima pet članov.
Svet krajevne skupnosti Mestinje ima sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Sladka Gora ima sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Sveti Štefan ima sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah ima petnajst 

članov.
Svet krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem ima tri-

najst članov.
Svet krajevne skupnosti Tinsko ima pet članov.
Svet krajevne skupnosti Zibika ima devet članov.

2. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dol – Spodnje 

Mestinje se določi ena volilna enota, kjer se voli vseh pet članov 
sveta KS.

3. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kristan Vrh se 

določi štiri volilne enote in število članov, ki se volijo v posame-
zni volilni enoti kot sledi:

1. volilna enota: obsega območja naselja Kristan Vrh – v 
njej se volijo trije člani sveta;

2. volilna enota obsega območja naselja Hajnsko – v njej 
se volita dva člana sveta;

3. volilna enota: obsega območja naselja Grliče – v njej 
se volita dva člana sveta;

4. volilna enota: obsega območja naselja Laše – v njej se 
volita dva člana sveta.

4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lemberg se 

določi ena volilna enota, kjer se voli vseh pet članov sveta KS.

5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Mestinje se 

določi štiri volilne enote in število članov, ki se volijo v posame-
zni volilni enoti kot sledi:

1. volilna enota: obsega območje naselja Mestinje – v njej 
se volijo trije člani sveta;

2. volilna enota: obsega območje naselja Stranje: v njej 
se volita dva člana sveta;

3. volilna enota: obsega območje naselja Krtince – v njej 
se voli en član sveta;

4. volilna enota: obsega območje dela naselja Pijovci od 
hišne št. 1 do 39 – v njej se voli en član sveta.

6. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sladka Gora 

se določi tri volilne enote in število članov, ki se volijo v posa-
mezni volilni enoti kot sledi:

1. volilna enota: obsega območje naselja Sladka Gora, 
Nova vas in dela naselja Pijovci od hišne št. 40 do 65 – v njej 
se volijo trije člani sveta;

2. volilna enota: obsega območje naselja Polžanska vas 
in Polžanska gorca – v njej se volijo trije člani sveta;

3. volilna enota: obsega območje naselij Pečica, Jerovska 
vas in Beli Potok – v njej se voli en član sveta.

7. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sveti Štefan 

se določi sedem volilnih enot in število članov, ki se volijo v 
posamezni volilni enoti kot sledi:

1. volilna enota: obsega območje naselja Grobelce – v 
njej se voli en član sveta;

2. volilna enota: obsega območje naselja Sveti Štefan – v 
njej se voli en član sveta;

3. volilna enota: obsega območje naselij Lekmarje in 
Brezje pri Lekmarju – v njej se voli en član sveta;

4. volilna enota: obsega območje naselja Babna Reka – v 
njej se voli en član sveta;

5. volilna enota: obsega območje naselja Babna Gora – v 
njej se voli en član sveta;

6. volilna enota: obsega območje naselja Babna Brda – v 
njej se voli en član sveta;

7. volilna enota: obsega območje naselja Bukovje – v njej 
se voli en član sveta.

8. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šmarje pri Je-

lšah se določi trinajst volilnih enot in število članov, ki se volijo 
v posamezni volilni enoti kot sledi:

1. volilna enota: obsega ulice Celjska cesta, Rogaška 
cesta, Kettejeva ulica, Vegova ulica, Sončna ulica, Ulica na li-
vado, Murnova ulica, Gallusova ulica, Kolodvorska ulica, Slom-
škova ulica, Cankarjeva ulica, Grajski Log, Zastranje – v njej se 
volita dva člana sveta;

2. volilna enota: obsega ulice Rimska cesta, Obrtniška 
ulica, Ulica Mateja Vrečarja, Cesta na Sv. Rok, Lorgerjeva 
ulica, Aškerčev trg, Rakeževa ulica, Zelena ulica, Ulica Franca 
Skaze, Prešernova ulica, Vošnjakova ulica, Rožna ulica, Fin-
žgarjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Bevkova ulica, Ulica Marice 
Strnadove, Trubarjeva ulica, Ulica v Zadrže, Kartinova ulica, 
Gubčeva ulica – v njej se volita dva člana sveta;

3. volilna enota: obsega območje naselja Dvor – v njej se 
voli en član sveta;

4. volilna enota: obsega območje naselij Sotensko in 
Vodenovo – v njej se voli en član sveta;

5. volilna enota: obsega območja naselij Močle in Vrh – v 
njej se voli en član sveta;

6. volilna enota: obsega območje naselij Globoko in Za-
drže – v njej se voli en član sveta;

7. volilna enota, ki obsega območje naselij Predel in Se-
novica – v njej se voli en član sveta;

8. volilna enota: obsega območja naselij Belo, Bobovo, 
Mala Pristava in Preloge – v njej se voli en član sveta;

9. volilna enota: obsega območja naselij Gaj, Korpule in 
Predenca – v njej se voli en član sveta;

10. volilna enota: obsega območja naselij Dol pri Šmarju 
in Dragomilo – v njej se voli en član sveta;

11. volilna enota: obsega območja naselij Brecljevo in 
Jazbine – v njej se voli en član sveta;

12. volilna enota: obsega območja naselij Cerovec pri 
Šmarju, Ješovec pri Šmarju, Kamenik in Vinski Vrh pri Šmarju 
– v njej se voli en član sveta;

13. volilna enota: obsega območja naselij Konuško, Ko-
retno in Šerovo – v njej se voli en član sveta.
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9. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentvid pri 

Grobelnem se določi enajst volilnih enot in število članov, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:

1. volilna enota: obsega območje naselja Šentvid pri Gro-
belnem – v njej se volita dva člana sveta;

2. volilna enota: obsega območje naselja Bodrišna vas – v 
njej se voli en član sveta;

3. volilna enota: obsega območje naselja Spodnja Pon-
kvica – v njej se voli en član sveta;

4. volilna enota: obsega območje naselja Spodnje Selce 
– v njej se voli en član sveta;

5. volilna enota: obsega območje naselja Gornja vas – v 
njej se voli en član sveta;

6. volilna enota: obsega območje naselja Bodrež – v njej 
se voli en član sveta;

7. volilna enota: obsega območje naselja Platinovec – v 
njej se voli en član sveta;

8. volilna enota: obsega območje naselja Završe – v njej 
se voli en član sveta;

9. volilna enota: obsega območje naselja dela Grobelno 
od hišne št. 1 do 73 – v njej se volita dva člana sveta;

10. volilna enota: obsega območje naselja Rakovec – v 
njej se voli en član sveta;

11. volilna enota: obsega območje naselja Lipovec – v njej 
se voli en član sveta.

10. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Tinsko se do-

ločita dve volilni enoti in število članov, ki se volijo v posamezni 
volilni enoti kot sledi:

1. volilna enota: obsega območje naselja Spodnje Tinsko 
– v njej se volijo trije člani sveta;

2. volilna enota: obsega območje naselja Zgornje Tinsko 
– v njej se volita dva člana sveta.

11. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zibika se dolo-

či osem volilnih enot in število članov, ki se volijo v posamezni 
volilni enoti kot sledi:

1. volilna enota: obsega območje naselja Zibika – v njej 
se volita dva člana sveta;

2. volilna enota: obsega območje naselja Zibiška vas – v 
njej se voli en član sveta;

3. volilna enota: obsega območje naselja Pustike – v njej 
se voli en član sveta;

4. volilna enota: obsega območje naselja Bezgovica – v 
njej se voli en član sveta;

5. volilna enota: obsega območje naselja Škofija – v njej 
se voli en član sveta;

6. volilna enota: obsega območje naselja Vršna vas – v 
njej se voli en član sveta;

7. volilna enota: obsega območje naselja Strtenica – v njej 
se voli en član sveta;

8. volilna enota: obsega območje naselja Orehovec – v 
njej se voli en član sveta.

12. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi 

števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve 
članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje 
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 45/10).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 03212-0022/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 30. maja 2014

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

1713. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 40. in 42. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11) in 16. člena Statuta Občine Šmar-
je pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine 
Šmarje pri Jelšah na 25. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi  

Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Javne-

ga vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri 
Jelšah (Uradni list RS, št. 55/96, 15/99, 91/07, 105/09 in 8/10).

2. člen
Besedilo točke 3 prvega odstavka 10. člena se nadomesti 

z besedilom, ki glasi:
»3. Območje podružnične šole Mestinje do vključno 4. ra-

zreda obsega:«.
Naselje »Beli potok pri Lekmarju« v točki 3 prvega od-

stavka 10. člena se pravilno glasi »Beli potok pri Lembergu«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 03212-0020/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 30. maja 2014

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

1714. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini 
Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 
11/11, 28/11 in 98/13) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Je-
lšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje 
pri Jelšah na 25. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve 2014  
v Občini Šmarje pri Jelšah

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci, pogoji in kriteriji 

za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 
v letu 2014 v Občini Šmarje pri Jelšah.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če 
pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje 
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo 
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še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane 

občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane 
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porablje-
nih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in 
računskemu sodišču.

4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati 
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR 
na dobljen glas.

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov 
le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli-

tve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Šmarje 
pri Jelšah v roku 30 dni po predložitvi poročila organizatorja 
Občinskemu svetu in Računskemu sodišču.

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

listu Republike Slovenije.

7. člen
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Šmarje pri Jelšah za volilno leto 2010 (Uradni list RS, 
št. 35/10).

Št. 03212-0023/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 30. maja 2014

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

1715. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah 
(Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri 
Jelšah na 25. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel

S K L E P

1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na nepremičnini 
z ID znakom 1220-2427/6-0.

2. Na navedeni parceli pridobi lastninsko pravico Občina 
Šmarje pri Jelšah.

3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 03212-0025/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 30. maja 2014

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jože Čakš l.r.

TREBNJE

1716. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe ravnanja 
z odpadki

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12 in 92/13), Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o me-
todologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12) 
in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14) 
je Občinski svet Občine Trebnje na 27. redni seji dne 28. 5. 
2014 sprejel

S K L E P
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe ravnanja  

z odpadki

1.
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o obliko-

vanju cene storitev izvajanja storitev javne službe ravnanja z 
odpadki na območju občin Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna 
in Šentrupert, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno 
podjetje Komunala Trebnje d.o.o. (v nadaljevanju: "Elaborat").

Potrdijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb ravnanja z odpadki v EUR/kg:

Cena javne 
infrastrukture 

Cena 
storitve

Zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov 0,0044 0,1397
Zbiranje biološko razgradljivih 
odpadkov 0 0,1989
Obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov 0 0,0243
Odlaganje ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov 0,0430 0,0138

2.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-

kom zaračuna po predpisani stopnji.

3.
Storitev se uporabnikom zaračuna na podlagi z Odlokom 

o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje (Uradni list 
RS, št. 87/13) določene velikosti zabojnika za zbiranje odpad-
kov in frekvence prevozov.

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2014, pod 
pogojem, da so sklepi o potrditvi elaborata do tega dne sprejeti 
v vseh občinah ustanoviteljicah javnega podjetja Komunala 
Trebnje d.o.o.

Št. 007-18/2014
Trebnje, dne 28. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.
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1717. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega 
prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev 
kandidatov ter njihovih programov za lokalne 
volitve v Občini Trebnje v letu 2014

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 
– Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13), Odloka o izdajanju 
občinskega glasila »Glasilo občanov« (Uradni list RS, št. 99/13) 
ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, 
št. 29/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 27. redni seji dne 
28. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora 
v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov 

ter njihovih programov za lokalne volitve  
v Občini Trebnje v letu 2014

1.
S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost organiza-

torjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih 
programov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014.

2.
(1) V občinskem glasilu »Glasilo občanov« se za predsta-

vitve kandidatov za župana in list kandidatov za člane občin-
skega sveta v času volilne kampanje za lokalne volitve v letu 
2014 brezplačno zagotovi po 1/4 strani za vsakega kandidata 
za župana in po 1/4 strani za vsako listo kandidatov za člane 
občinskega sveta.

(2) V primeru, da pride do drugega kroga volitev za župa-
na, se brezplačno zagotovi po 1/2 strani za vsakega kandidata, 
pod pogojem, da v tem času glasilo izide.

(3) Brezplačni prostor za predstavitev se zagotovi tako za 
predstavitev političnih strank in kandidatnih list, ki so že zasto-
pane v občinskem svetu, kot tudi za tiste, ki še niso zastopane 
v občinskem svetu.

(4) Dodatne objave za plačilo so možne v skladu s 3. čle-
nom Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« 
(Uradni list RS, št. 99/13), in sicer v največjem skupnem ob-
segu dveh strani.

3.
Pred objavo predstavitve kandidatov posameznih predla-

gateljev, uredniški svet izvede žreb o vrstnem redu objav. Pri 
žrebanju sodelujejo predstavniki predlagateljev.

4.
Objavljene bodo vse predstavitve, ki jih bodo predlagatelji 

posredovali uredniškemu odboru glasila najkasneje do roka 
za oddajo vsebin za zadnjo številko, ki izide pred lokalnimi 
volitvami v letu 2014.

5.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep 

o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu 
občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov 
za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011 (Uradni list RS, 
št. 14/11).

6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 040-1/2014-4
Trebnje, dne 29. maja 2014

Župan 
Občine Trebnje 

Alojzij Kastelic l.r.

1718. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje 
v letu 2014

Na podlagi 19., 23. in 28. člena Zakona o volilni in referen-
dumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 
105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13) ter na podlagi 
17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14) je 
Občinski svet Občine Trebnje na 27. redni seji dne 28. 5. 2014 
sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2014

1.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve za 
člane občinskega sveta in župana v Občini Trebnje v letu 2014.

2.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne 
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, 
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini.

3.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane 

občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane 
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih 
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in račun-
skemu sodišču.

4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravi-

čeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župa-
na, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila 
volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR 
za vsak dobljeni glas.

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov 
le na podlagi dobljenih glasov v tem krogu, in sicer 0,12 EUR 
za vsak dobljeni glas.

Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zne-
ska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu 
svetu in računskemu sodišču.

5.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za 

volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njihovo 
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine 
Trebnje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu 
in računskemu sodišču.

6.
Glede primerov, ki niso določeni s tem sklepom, veljajo 

določbe zakona, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.

7.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o 

delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 14/11).
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8.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 040-1/2014-4
Trebnje, dne 29. maja 2014

Župan 
Občine Trebnje 

Alojzij Kastelic l.r.

1719. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena Za-
kona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. 
US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 
62/04 – Odl. US, 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, 57/12, 110/13, 101/13 – 
ZDavNepr) na 27. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
parcelo št. 927/8, k.o. 1429 – STEHANJA VAS (ID 6234105).

II.
Parcela št. 927/8, k.o. 1429 – STEHANJA VAS (ID 6234105), 

postane lastnina Občine Trebnje.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113-19/2013
Trebnje, dne 28. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

1720. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 
– Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/2004 – ZVO-1, 45/04 
– ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 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, 57/12, 110/13, 
101/13 – ZDavNepr) na 27. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
parcelo št. 1093/1, k.o. 1421 – MEDVEDJE SELO 

(ID 6140660).

II.
Parcela št. 1093/1, k.o. 1421 – MEDVEDJE SELO 

(ID 6140660), postane lastnina Občine Trebnje.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113-16/2014
Trebnje, dne 28. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

1721. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 
– Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/2004 – ZVO-1, 45/04 
– ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 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, 57/12, 110/13, 
101/13 – ZDavNepr) na 27. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
parcelo št. 1652/12, k.o. 1433 – SELA PRI ŠUMBERKU 

(ID 6233108) in
parcelo št. 1652/4, k.o. 1433 – SELA PRI ŠUMBERKU 

(ID 6157263).

II.
Parceli št. 1652/12, k.o. 1433 – SELA PRI ŠUMBERKU 

(ID 6233108) in 1652/4, k.o. 1433 – SELA PRI ŠUMBERKU 
(ID 6157263) postaneta lastnina Občine Trebnje.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113-10/2012
Trebnje, dne 28. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

1722. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena Za-
kona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. 
US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 
62/04 – Odl. US, 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, 57/12, 110/13, 101/13 – 
ZDavNepr) na 27. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
parcelo št. 2797/8, k.o. 1430 – KNEŽJA VAS.

II.
Parcela št. 2797/8, k.o. 1430 – KNEŽJA VAS, postane 

lastnina Občine Trebnje.
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III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-35/2012
Trebnje, dne 28. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

1723. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 
– Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/2004 – ZVO-1, 45/04 
– ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 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, 57/12, 110/13, 
101/13 – ZDavNepr) na 27. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena-cesta 

pridobijo:
parcela št. 943/2, k.o. 1422 – TREBNJE (ID 3400731)
parcela št. 945/4, k.o. 1422 – TREBNJE (ID 2938960)
parcela št. 669/2, k.o. 1405 – MALI VIDEM (ID 944502)
parcela št. 670/2, k.o. 1405 – MALI VIDEM (ID 608247).

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113-15/2014, 7113-13/2014, 7113-8/2014
Trebnje, dne 28. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

1724. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 
– Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/2004 – ZVO-1, 45/04 
– ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 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, 57/12, 110/13, 
101/13 – ZDavNepr) na 27. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena-cesta 

pridobijo:
parcela št. 722/7, k.o. 1421 – MEDVEDJE SELO 

(ID 3431207)
parcela št. 722/8, k.o. 1421 – MEDVEDJE SELO 

(ID 2983710)

parcela št. 693/2, k.o. 1421 – MEDVEDJE SELO 
(ID 3533175)

parcela št. 693/4, k.o. 1421 – MEDVEDJE SELO 
(ID 5832537)

parcela št. 573/4, k.o. 1421 – MEDVEDJE SELO 
(ID 5832502).

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-41/2012
Trebnje, dne 28. maja 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

TRŽIČ

1725. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Tržič

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. 
US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – odl. US, 92/13), 3. in 
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 
57/11), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 43/11 – odl. US, 21/13, 111/13), Uredbe 
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12, 108/13), 3. člena Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Tržič (Uradni list RS, 
št. 34/09, 26/10, 90/12, 92/13) ter 9. in 18. člena Statuta Občine 
Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 
30. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne  

in padavinske odpadne vode na območju  
Občine Tržič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opra-

vljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
(v nadaljnjem besedilu – javna služba) na območju Občine 
Tržič, obveznosti Občine Tržič (v nadaljevanju – Občina) in 
izvajalca javne službe pri opravljanju javne službe, pravice in 
obveznosti uporabnikov ter standarde komunalne opremljeno-
sti, ki morajo biti izpolnjeni za odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode.

2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-

men:
1. izvajalec javne službe je gospodarski subjekt, ki je 

pravna ali fizična oseba, ali občinski režijski obrat, ki ga Občina 
na predpisan način izbere za izvajalca javne službe na obmo-
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čju Občine, in ki izvaja javno službo na podlagi tega odloka in 
predpisov, ki urejajo javno službo,

2. uporabniki javne službe (v nadaljevanju – uporabnik) 
so lastniki ter uporabniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta in upravljavci javnih površin, za katere se 
zagotavlja izvajanje javne službe,

3. komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja 
v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih 
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih; 
komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki:

– nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, 
če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospo-
dinjstvu, ali

– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali 
storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s ko-
munalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in sestavi 
podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni 
dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne pre-
sega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja 
ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna 
količina ne presega mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, 
določenih v predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

4. padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot 
posledica meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih, 
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali 
se odvaja v javno kanalizacijo, razen odpadna voda, ki se zbira 
in odteka iz obratov ali naprav za predelavo, skladiščenje ali 
odstranjevanje odpadkov ali s funkcionalnih prometnih površin 
ob teh objektih in napravah,

5. industrijska odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja 
v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski de-
javnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi; 
industrijska odpadna voda je tudi:

– odpadna voda, ki nastaja pri opravljanju kmetijske de-
javnosti,

– mešanica industrijske odpadne vode s komunalno ali 
padavinsko odpadno vodo ali z obema, če gre za komunalno ali 
padavinsko odpadno vodo, ki nastaja na območju iste naprave, 
in se pomešane odpadne vode po skupnem iztoku odvajajo v 
javno kanalizacijo ali v vode,

– odpadna voda, ki se zbira in odteka iz obratov ali naprav 
za predelavo, skladiščenje ali odstranjevanje odpadkov ali s 
funkcionalnih prometnih površin ob teh objektih in napravah, ter

– hladilna odpadna voda,
6. komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje 

komunalne odpadne vode ali za čiščenje mešanice komunalne 
odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali 
obema, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost,

7. mala komunalna čistilna naprava je naprava za čišče-
nje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo 
od 2000 populacijskih ekvivalentov, v kateri se komunalna 
odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko raz-
gradnjo na način, določen v predpisu, ki ureja emisije snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

8. obstoječa greznica je pretočna greznica, ki je obrato-
vala na dan 10. 11. 2007,

9. pretočna 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,

10. 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,

11. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je 
enota za obremenjevanje vode, izražena z biokemijsko potrebo 

po kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK(5)). 1 PE je enak 60 g 
BPK(5) na dan,

12. neobdelano blato je blato iz obstoječih greznic, nepre-
točnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav in blato, ki 
nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode na komunalni 
ali skupni čistilni napravi,

13. obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na 
območju komunalne ali skupne čistilne naprave, ki jo v okviru 
javne službe izvaja izvajalec javne službe; za obdelavo blata 
se štejejo vsi postopki obdelave blata, ki se lahko izvajajo na 
območju komunalne ali skupne čistilne naprave, s katerimi se 
doseže:

– izpolnjevanje zahtev za uporabo kot gnojilo v kmetijstvu, 
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih 
čistilnih naprav v kmetijstvu, ali

– izpolnjevanje zahtev za postopke predelave ali odstra-
njevanja blata v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
obdelava blata je tudi obdelava delno obdelanega blata, ki 
nastane po obdelavi neobdelanega blata (na primer nadaljnja 
obdelava po dehidraciji, sušenju in podobno), če zanj izvajalec 
javne službe zagotavlja nadaljnjo obdelavo v okviru javne služ-
be na območju druge komunalne ali skupne čistilne naprave,

14. območje izvajanja javne službe je območje celotne 
Občine ali njenega dela, za katero morata biti v skladu s tem 
odlokom in v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode, določena način in 
obseg izvajanja javne službe,

15. javna površina je površina grajenega javnega dobra 
lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod ena-
kimi pogoji namenjena vsem,

16. kanalizacija je sistem kanalov in jarkov ter z njimi 
povezanih tehnoloških sklopov in naprav, povezanih v kanali-
zacijsko omrežje, po katerem se zagotavlja odvajanje odpadne 
vode iz objektov ter ločeno od nje ali skupaj z njo tudi odvajanje 
padavinske odpadne vode s streh ali z utrjenih, tlakovanih ali z 
drugim materialom prekritih površin objektov,

17. javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno 
napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki jo zagotavlja Občina, 
in ki je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena 
izvajanju javne službe,

18. interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opre-
mo, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpa-
dne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, 
obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo,

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

20. 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,

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

22. javni kanalizacijski sistem je hidravlično samostojen 
sistem primarnega ali sekundarnega omrežja z enim iztokom, 
ki je namenjen izvajanju javne službe in ga upravlja en izvaja-
lec javne službe; iztok iz javnega kanalizacijskega sistema je 
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njegov končni iztok ali navezava na drug javni kanalizacijski 
sistem,

23. upravljavec javne kanalizacije je izvajalec javne služ-
be, ki upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom,

24. upravljanje po tem odloku pomeni izvajanje gospodar-
ske javne službe in ne pomeni upravljanje stvarnega premože-
nja v smislu zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo ravnanje 
s stvarnim premoženjem države in občin,

25. območje poselitve je območje poselitve v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz komunalnih čistilnih naprav,

26. posebne storitve so storitve, ki niso obvezne storitve 
javne službe, vendar jih izvajalec javne službe izvaja z uporabo 
javne infrastrukture, namenjene odvajanju in čiščenju komunal-
ne in padavinske odpadne vode.

(2) Izrazi v tem odloku, ki niso opredeljeni v prejšnjem 
odstavku tega člena, imajo enake pomene kot so določeni v 
predpisih, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode.

(3) V primeru sprememb predpisov, ki urejajo odvajanje 
in čiščenje komunalne odpadne vode, imajo izrazi iz prvega 
odstavka tega člena enak pomen, kot po vsakokratno veljavnih 
predpisih.

II. STANDARDI OPREMLJENOSTI

3. člen
(območja poselitve, ki so opremljena z javno kanalizacijo)

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na ob-
močju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se mora 
odvajati neposredno v javno kanalizacijo.

(2) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na 
območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se 
lahko izjemoma odvaja v malo komunalno čistilno napravo z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki jo zagotavlja Občina in upra-
vlja izvajalec javne službe, če so za takšno izjemo izpolnjeni 
pogoji iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode.

(3) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na 
območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se 
lahko izjemoma odvaja v nepretočno greznico, ki jo zagotavlja 
Občina in upravlja izvajalec javne službe, če so za takšno izje-
mo izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode.

4. člen
(stavbe izven območja poselitve)

(1) Lastniki stavb, katere so izven območja poselitve, pa 
zanje ne obstaja dolžnost priključitve na javno kanalizacijo v 
skladu s tretjim odstavkom tega člena, morajo za te stavbe za-
gotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali 
komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v 
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpa-
dne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, njen lastnik ozi-
roma upravljavec pa mora zagotoviti prevzem blata z uporabo 
storitev javne službe pri izvajalcu javne službe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko lastniki stavb, ka-
tere so izven območja poselitve, pa zanje ne obstaja dolžnost 
priključitve na javno kanalizacijo v skladu s tretjim odstavkom 
tega člena, komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbi ali 
stavbah, izjemoma zbirajo v nepretočni greznici, če je skupna 
obremenitev zaradi odvajanja odpadne vode iz stavb manjša 
od 50 PE in če so za takšno izjemo:

– izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in

– če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne 
odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, 
ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko 
omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje 
komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem te-

rena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče 
brez naprav za prečrpavanje, njen lastnik oziroma upravljavec 
pa mora zagotoviti prevzem celotne količine komunalne odpa-
dne vode z uporabo storitev javne službe pri izvajalcu javne 
službe.

(3) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, ki leži 
izven območja poselitve, pa je to območje poselitve opremljeno 
z javno kanalizacijo, se mora neposredno odvajati v javno ka-
nalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne 
odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, 
ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, 
večja od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stav-
be, ki nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav 
za prečrpavanje.

5. člen
(nestanovanjske stavbe izven območja poselitve)

Komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, kate-
re so izven območja poselitve, se lahko odvaja v malo komunal-
no čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, 
ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika 
ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komu-
nalna odpadna voda, njen lastnik oziroma upravljavec pa mora 
zagotavljati prevzem blata z uporabo storitev javne službe pri 
izvajalcu javne službe.

6. člen
(dopustnost uporabe obstoječih greznic na območjih poselitve 

ter izven območij poselitve)
(1) Ne glede na 3., 4. in 5. člen tega odloka, lahko lastnik 

obstoječe stavbe do izgradnje javne kanalizacije, vendar najpo-
zneje do izteka rokov za izpolnitev zahtev v zvezi s standardom 
opremljenosti, ki so določeni v predpisu, ki ureja emisijo snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in v 
predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju – roki za iz-
polnitev zahtev v zvezi s standardom opremljenosti), komunal-
no odpadno vodo odvaja v obstoječo greznico, če lastnik oziro-
ma upravljavec obstoječe greznice zagotavlja njeno praznjenje 
z uporabo storitev javne službe pri izvajalcu javne službe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko lastnik 
stavbe na območju poselitve ali njegovem delu, kjer je javna 
kanalizacija že zgrajena, komunalno odpadno vodo odvaja v 
obstoječo greznico, če je podan kateri od razlogov, ki so dolo-
čeni v drugem odstavku 18. člena tega odloka, vendar le toliko 
časa, dokler razlog za dopustnost uporabe obstoječe greznice, 
odpade, a najkasneje do izteka rokov za izpolnitev zahtev v 
zvezi s standardom opremljenosti. Lastnik oziroma upravljavec 
obstoječe greznice mora zagotavljati njeno praznjenje z upora-
bo storitev javne službe pri izvajalcu javne službe.

7. člen
(dopustnost gradnje in uporabe malih komunalnih čistilnih 

naprav na območjih poselitve)
(1) Do izgradnje javne kanalizacije, vendar najpozneje 

do rokov za izpolnitev zahtev v zvezi s standardom opremlje-
nosti, je, ne glede na 3., 4. in 5. člen tega odloka, komunalno 
odpadno vodo iz stavb dovoljeno čistiti v mali komunalni čistilni 
napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, tudi na območjih 
poselitve, kjer je v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, 
predvidena izgradnja javne kanalizacije, opremljanje zemljišča 
z javno kanalizacijo pa ne poteka hkrati z gradnjo stavbe.

(2) Ne glede na rok, do katerega je po prejšnjem odstav-
ku tega člena dopustna gradnja in uporaba malih komunalnih 
čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, lahko lastnik 
stavbe na območju poselitve ali njegovem delu, kjer je javna 
kanalizacija zgrajena, komunalno odpadno vodo čisti v mali 
komunalni čistilni napravi, z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, če 
je podan kateri od razlogov, ki so določeni v drugem odstavku 
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18. člena tega odloka, vendar le toliko časa, dokler razlog za 
dopustnost uporabe takšne male komunalne čistilne naprave, 
odpade.

(3) Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, mora njen lastnik oziroma njen upravljavec, v 
primeru iz prvega ali drugega odstavka tega člena, zagotavljati 
prevzem blata iz nje, njegovo obdelavo na komunalni ali skupni 
čistilni napravi ter prve meritve in obratovalni monitoring ali 
izdelavo ocene njenega obratovanja z uporabo storitev javne 
službe pri izvajalcu javne službe.

8. člen
(dopustnost gradnje in uporabe nepretočnih greznic  

na območjih poselitve)
(1) Do izgradnje javne kanalizacije ali najpozneje do rokov 

za izpolnitev zahtev v zvezi s standardom opremljenosti je ne 
glede na 3., 4. in 5. člen tega odloka, komunalno odpadno vodo 
iz stavb dovoljeno zbirati v nepretočni greznici tudi na območjih 
poselitve, kjer je v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, 
predvidena izgradnja javne kanalizacije, opremljanje zemljišča 
z javno kanalizacijo pa ne poteka hkrati z gradnjo stavbe, če je 
skupna obremenitev, ki se zbira v nepretočni greznici, manjša 
od 50 PE in če:

– so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in

– če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne 
odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, 
ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko 
omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje ko-
munalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, 
v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez 
naprav za prečrpavanje, njen lastnik oziroma upravljavec pa 
mora zagotoviti prevzem celotne količine komunalne odpadne 
vode z uporabo storitev javne službe pri izvajalcu javne službe.

(2) Ne glede na rok, do katerega je po prejšnjem odstavku 
tega člena dopustna gradnja in uporaba nepretočnih greznic, 
lahko lastnik stavbe na območju poselitve ali njegovem delu, 
kjer je javna kanalizacija zgrajena, komunalno odpadno vodo 
zbira v nepretočni greznici, če je podan kateri od razlogov, ki 
so določeni v drugem odstavku 18. člena tega odloka, vendar 
le toliko časa, dokler razlog za dopustnost uporabe nepretočne 
greznice, odpade.

(3) Za nepretočno greznico, mora njen lastnik oziroma 
njen upravljavec, v primeru iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena, zagotavljati prevzem celotne količine komunalne odpa-
dne vode in neobdelanega blata ter obdelavo neobdelanega 
blata z uporabo storitev javne službe pri izvajalcu javne službe.

III. JAVNA SLUŽBA IN POSEBNE STORITVE

9. člen
(naloge javne službe in posebne storitve)

(1) Javna služba obsega naslednje naloge:
1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo,
2. prevzem komunalne odpadne vode in blata iz obstoje-

čih greznic, nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih 
naprav,

3. čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata 
iz prejšnje točke na komunalni ali skupni čistilni napravi,

4. zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa ali izdelave ocen obratovanja za male komunalne 
čistilne naprave,

5. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh.

(2) Posebne storitve so:
1. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine, in
2. odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo.

(3) Izvajalec javne službe mora na območju poselitve ali 
njegovem delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagota-
vljati izvajanje posebnih storitev, če proste zmogljivosti javne 
kanalizacije to omogočajo.

(4) Izvajalec javne službe ima za izvajanje posebnih sto-
ritev pravico uporabe javne kanalizacije, vendar le v okviru 
prostih zmogljivosti javne kanalizacije.

10. člen
(način izvajanja javne službe in posebnih storitev)

(1) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe ter 
izvajanje posebnih storitev z izvajalcem javne službe.

(2) Storitve javne službe na območju Občine Tržič, ki so 
določene v 11. in 12. členu tega odloka, razen v primeru iz 
14. člena tega odloka, sme izvajati le s strani Občine izbrani 
izvajalec javne službe, uporabniki pa so dolžni storitve jav-
ne službe dopustiti in omogočiti le izbranemu izvajalcu javne 
službe.

(3) Občina javni kanalizacijski sistem oziroma javno kana-
lizacijo, katere lastnik je oziroma na kateri ima drugo stvarno-
pravno ali obligacijsko pravico, prenese v upravljanje izvajalcu 
javne službe z njeno oddajo v najem ali z drugačnim načinom 
prenosa pravice uporabe.

IV. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE

11. člen
(storitve javne službe na območju poselitve ali njegovem 

delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne 

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

1. zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,

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

3. upravljati male komunalne čistilne naprave in nepre-
točne greznice iz drugega in tretjega odstavka 3. člena tega 
odloka, ki obsega:

– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v 
skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne na-
prave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo 
na komunalni ali skupni čistilni napravi,

– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen 
obratovanja za male komunalne čistilne naprave, v skladu s 
predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav,

– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode 
in neobdelanega blata iz nepretočnih greznic, ko je glede na 
prostornino greznice to potrebno, vendar najmanj enkrat na 
6 mesecev in čiščenje odpadne vode ter obdelavo neobdela-
nega blata na komunalni ali skupni čistilni napravi.

(2) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne 
službe na območju poselitve ali njegovem delu, ki je opremljeno 
z javno kanalizacijo, uporabnik pa v skladu s 6., 7. ali 8. členom 
tega odloka uporablja obstoječo greznico, malo komunalno či-
stilno napravo ali nepretočno greznico, za te uporabnike izvajati 
storitve javne službe, ki so določene v 12. členu tega odloka.

(3) 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.

12. člen
(storitve javne službe na območju poselitve ali njegovem 

delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo ter storitve javne 
službe izven območja poselitve)

Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne 
službe na območju poselitve ali njegovem delu, ki ni opremljeno 
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z javno kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokrože-
no skupino stavb izven območij poselitve zagotavljati:

1. prevzem celotne količine neobdelanega blata iz obsto-
ječih greznic pri uporabniku, ko je to potrebno, vendar najmanj 
enkrat na tri leta in obdelavo neobdelanega blata na komunalni 
ali skupni čistilni napravi,

2. prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri 
uporabniku v skladu z navodili za obratovanje male komunalne 
čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo 
obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi,

3. prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen 
obratovanja za male komunalne čistilne naprave, v skladu s 
predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav,

4. prevzem celotne količine komunalne odpadne vode in 
neobdelanega blata iz nepretočnih greznic pri uporabniku, ko 
je glede na prostornino greznice to potrebno, vendar najmanj 
enkrat na 6 mesecev in čiščenje odpadne vode ter obdelavo 
neobdelanega blata na komunalni ali skupni čistilni napravi.

13. člen
(redne storitve javne službe in izredne storitve)

(1) Uporabniku izvedbo rednih storitev javne službe iz 
12. člena tega odloka ter iz drugega odstavka 11. člena tega 
odloka, pri izvajalcu javne službe ni potrebno naročati.

(2) Redna storitev javne službe je:
1. storitev javne službe iz 1. točke prvega odstavka 

12. člena tega odloka, ki jo v obdobju 3 let izvajalec javne 
službe uporabniku izvede največ dvakrat,

2. storitev javne službe iz 2. točke prvega odstavka 
12. člena tega odloka, ki jo v obdobju 3 let izvajalec javne 
službe uporabniku izvede največ dvakrat,

3. storitev javne službe iz 3. točke prvega odstavka 
12. člena tega odloka, ki jo izvajalec javne službe uporabniku 
izvede v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

4. storitev javne službe iz 4. točke prvega odstavka 
12. člena tega odloka, ki jo v obdobju 6 mesecev izvajalec 
javne službe uporabniku izvede največ enkrat.

(3) Redne storitve izvajalec javne službe opravlja v okviru 
svojega poslovnega časa.

(4) Izvajalec mora pred izvedbo rednih storitev javne 
službe uporabnika pisno obvestiti o vrsti redne storitve, ki jo bo 
izvajal pri uporabniku ter o datumu in okvirnem času izvedbe 
redne storitve (v nadaljevanju – napovedan termin izvedbe 
redne storitve).

(5) Uporabnik, ki prejme obvestilo iz prejšnjega odstavka, 
ima pravico do enkratne prestavitve napovedanega termina 
izvedbe redne storitve, vendar nov termin ne more biti kasnejši, 
kot en mesec po prvotno napovedanem terminu. Uporabnik, ki 
želi uveljavljati pravico do enkratne prestavitve napovedanega 
termina, mora izvajalcu javne službe najmanj 5 dni pred napo-
vedanim terminom izvedbe redne storitve posredovati pisno 
prošnjo za določitev novega termina, sicer se šteje, da svoje 
pravice ni uveljavljal.

(6) V primeru:
1. da uporabnik ne uveljavlja pravice iz prejšnjega odstav-

ka tega člena oziroma jo uveljavlja prepozno, pa zaradi svoje 
odsotnosti izvajalcu javne službe ob napovedanem terminu ne 
omogoči izvedbo redne storitve, ali

2. če uporabnik nima ustrezno pripravljenega dostopa do 
pokrova obstoječe greznice, male komunalne čistilne naprave 
oziroma nepretočne greznice, in zato izvajalec ob napoveda-
nem terminu ne more izvesti praznjenja, ali

3. če uporabnik izvajalcu javne službe ob napovedanem 
terminu ne omogoči izvedbe prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa ali izdelave ocene obratovanja za male komunalne 
čistilne naprave, ali

4. če uporabnik izvajalcu javne službe iz kakršnega koli 
drugega razloga ne omogoči izvedbo redne storitve,
je uporabnik izvajalcu javne službe dolžan plačati vse nastale 
stroške zaradi njegovega prihoda.

(7) V primeru, da uporabniki ob napovedanem terminu 
izvedbe redne storitve ali v drugem predvidenem terminu ne 
omogoči izvedbe redne storitve, izvajalec javne službe o tem 
obvesti pristojno občinsko inšpekcijo.

(8) Izvedbo pogostejših storitev javne službe, kot je do-
ločeno v drugem odstavku tega člena, mora uporabnik, kadar 
je to potrebno, naročiti pri izvajalcu javne službe, takšne sto-
ritve pa se štejejo za izredne storitve javne službe, ki jih mora 
uporabnik izvajalcu javne službe plačati v skladu s cenikom 
izvajalca ter na podlagi izdanega računa za izvedbo izredne 
storitve javne službe.

14. člen
(uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu)

(1) Dopustna je uporaba blata iz obstoječih greznic, ne-
pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmo-
gljivostjo do 50 PE, 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.

(2) V primeru uporabe blata po prejšnjem odstavku tega 
člena, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe 
zagotavlja samo storitve iz 3. točke prvega odstavka 12. člena 
tega odloka.

(3) Uporaba blata po prvem odstavku tega člena je dopu-
stna samo, če lastnik obstoječe greznice, nepretočne greznice 
oziroma male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 
50 PE, izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve 
iz 3. točke prvega odstavka 12. člena tega odloka, oziroma 
vsako leto, 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.

15. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)

Izvajalec javne službe je v okviru izvajanja javne službe 
dolžan tudi:

1. upravljati z javnim kanalizacijskim sistemom, oziroma 
z javno kanalizacijo, kar zajema zlasti njeno čiščenje in vzdr-
ževanje,

2. izvajati nadzor nad priključevanjem stavb na javno 
kanalizacijo in skladno z veljavnimi predpisi voditi evidenco o 
uporabnikih oziroma kanalizacijskih priključkih,

3. izvajati nadzor nad kanalizacijskimi priključki oziroma 
interno kanalizacijo, kadar kanalizacijski priključek nima revi-
zijskega jaška,

4. izvajati javna pooblastila,
5. uporabnikom redno obračunavati storitve javne službe, 

posebne storitve ter druge s predpisi določene dajatve,
6. v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje 

komunalne in padavinske odpadne vode:
– pripraviti program odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode,
– izdelati načrt gospodarjenja z blatom,
– uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo, kot 

tudi uporabnikom, ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih gre-
znic, obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav, 
pošiljati pisna obvestila v zvezi z javno službo,

– voditi evidenco javne službe ter pripraviti in pristojnemu 
ministrstvu poslati poročilo o izvajanju javne službe,

7. javno službo izvajati v skladu s programom odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,

8. zagotoviti ravnanje z blatom komunalnih čistilnih na-
prav, skladno z načrtom gospodarjenja z blatom,

9. izvajati ukrepe za zmanjševanje količin padavinske 
odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

10. čistiti peskolove ter lovilce olj in maščob na javnih 
površinah,

11. izvajati vse druge naloge v skladu s tem odlokom,
12. izvajati vse druge naloge v skladu z vsakokratno ve-

ljavnim predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in 
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padavinske odpadne vode, predpisom, ki ureja emisijo snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanaliza-
cijo, predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz komunalnih čistilnih naprav, predpisom, ki ureja emisije 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav in drugimi veljavnimi predpisi.

V. JAVNA IN ZASEBNA KANALIZACIJA

16. člen
(javna kanalizacija)

(1) Javno kanalizacijo sestavljata primarno in sekundarno 
kanalizacijsko omrežje ter nepretočne greznice in male komu-
nalne čistilne naprave iz drugega in tretjega odstavka 3. člena 
tega odloka.

(2) Javno kanalizacijo gradi in investicijsko vzdržuje Ob-
čina.

(3) Z javno kanalizacijo mora biti zagotovljeno gravitacij-
sko odvajanje odpadne vode iz pritličja, ne pa tudi iz kletnih 
prostorov stavbe.

(4) Javno kanalizacijo lahko v skladu z zakonom, ki ureja 
prostorsko načrtovanje, na podlagi pogodbe o opremljanju, za 
zemljišče, na katerem pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju 
– investitor) namerava graditi, delno ali v celoti zgradi investitor 
sam.

(5) Po izgradnji javne kanalizacije in izdaji uporabnega 
dovoljenja zanjo oziroma po izvedbi njenega kvalitativnega 
pregleda s strani Občine, je investitor iz prejšnjega odstavka 
tega člena, Občini v skladu z 42. členom dolžan izročiti javno 
kanalizacijo, ki jo je zgradil na podlagi pogodbe o opremljanju, 
Občina pa jo je dolžna prevzeti.

(6) Uporabnikom ter drugim nepooblaščenim osebam, 
brez soglasja izvajalca javne službe, ni dovoljeno posegati v 
objekte in naprave javne kanalizacije.

(7) V varovalnem pasu javne kanalizacije se ne sme gra-
diti ali postavljati objektov, nasipati materiala, saditi drevja in 
izvajati aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu 
ali ovirale njegovo delovanje ali vzdrževanje.

17. člen
(zasebna kanalizacija)

(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, merilne 
naprave, črpališča, nepretočne greznice, obstoječe greznice in 
male komunalne čistilne naprave niso objekti javne kanaliza-
cije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, 
v katerem nastaja komunalna ali padavinska ali industrijska 
odpadna voda (v nadaljevanju – zasebna kanalizacija).

(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz prej-
šnjega odstavka mora zagotoviti lastnik oziroma uporabnik 
stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki mu objekti iz 
prejšnjega odstavka pripadajo, in so v njegovi lasti oziroma 
uporabi in upravljanju.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se male komu-
nalne čistilne naprave ali nepretočne greznice iz drugega in 
tretjega odstavka 3. člena tega odloka štejejo za objekte javne 
kanalizacije.

(4) Lastnik ali uporabnik zasebne kanalizacije je dolžan z 
objekti zasebne kanalizacije upravljati tako, da je omogočeno 
nemoteno odvajanje odpadne vode. Objekti zasebne kana-
lizacije morajo biti zgrajeni tako kvalitetno in uporabljati take 
tehnične rešitve, da voda pred iztokom v javno kanalizacijo 
izpolnjuje vse zahtevane pogoje za izpust v javno kanalizacijo.

VI. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

18. člen
(dolžnost priključitve na javno kanalizacijo)

(1) V skladu s 3. členom tega odloka so lastniki stavb na 
območju poselitve ali na njegovem delu, kjer je javna kanaliza-

cija zgrajena ali pa se le-ta gradi, obnavlja ali preureja, dolžni 
svoje stavbe priključiti na javno kanalizacijo, oziroma ustrezno 
preurediti svoje priključke na javno kanalizacijo.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, priključitev 
stavbe na javno kanalizacijo na območju poselitve ali njegovem 
delu, kjer je javna kanalizacija zgrajena, ni obvezna, če:

– izvajalec javne službe ugotovi, da priključitev ni možna 
iz tehničnih razlogov,

– obstoječa javna kanalizacija nima zadosti kapacitet za 
dodatno priključitev,

– bi bila priključitev pravno nedopustna,
– odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo ne izpol-

njujejo pogojev iz soglasja za priključitev.
(3) Lastnik oziroma uporabnik stavbe lahko v primeru 

iz prejšnjega odstavka tega člena komunalno odpadno vodo 
odvaja v obstoječo greznico v skladu s 6. členom, oziroma v 
malo komunalno čistilno napravo v skladu z 7. členom ali v 
nepretočno greznico v skladu z 8. členom.

(4) Potem, ko razlog iz drugega odstavka tega člena, 
zaradi katerega stavba ni priključena na javno kanalizacijo, 
odpade, je lastnik stavbe dolžan ravnati v skladu s prvim od-
stavkom tega člena.

(5) Sprememba dimenzije kanalizacijskega priključka, 
njegove trase, merilnega mesta ali izvedba dodatnega kanali-
zacijskega priključka, se obravnava na enak način, kot da gre 
za nov kanalizacijski priključek.

(6) Za vsako stavbo ali več stavb na isti lokaciji, ki so v 
lasti enega lastnika, je praviloma dovoljen samo en kanaliza-
cijski priključek.

19. člen
(postopek priključitve na javno kanalizacijo)

(1) Izvajalec javne službe za priključitev stavbe na javno 
kanalizacijo lastniku izda pogoje za izdajo soglasja za kanaliza-
cijski priključek v katerem določi tudi lokacijo mesta priključitve 
na javno kanalizacijo.

(2) V primeru obstoječe stavbe je o dolžnosti priključitve 
na javno kanalizacijo izvajalec javne službe dolžan obvestiti la-
stnika obstoječe stavbe ter mu v skladu s prejšnjim odstavkom 
tega člena izdati pogoje za izdajo soglasja za kanalizacijski 
priključek.

(3) Lastnik obstoječe stavbe je dolžan zagotoviti priklju-
čitev svoje stavbe na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev od 
prejema obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena.

(4) Priključitev stavbe na javno kanalizacijo je dovoljena le 
s soglasjem izvajalca javne službe iz 3. točke prvega odstavka 
28. člena tega odloka ter, kolikor je bila izdana odločba o odme-
ri komunalnega prispevka za plačilo komunalnega prispevka:

– po plačilu komunalnega prispevka, oziroma
– po plačilu prvega obroka komunalnega prispevka, če je 

v odločbi tako določeno, oziroma
– po izvršljivosti odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
Pred izvedbo priključka je izvajalec javne službe dolžan 

preveriti, ali je za priključitev izpolnjen kateri od pogojev po 
alinejah iz prejšnjega stavka.

(5) Lastnik stavbe, ki se priključuje na javno kanalizacijo, 
mora zagotoviti, da priključitev izvede za to strokovno usposo-
bljen izvajalec.

(6) Lastnik stavbe, ki se priključuje na javno kanalizacijo, 
mora izvajalca javne službe o nameravani izvedbi priključitve 
stavbe na javno kanalizacijo pisno obvestiti najmanj 15 dni pred 
izvedbo priključitve.

(7) Lastnik stavbe, ki se priključuje na javno kanalizacijo, 
mora izvajalcu javne službe pred izvedbo priključitve dopustiti 
pregled ustreznosti izvedbe kanalizacijskega priključka ter nad-
zor nad izvedbo priključitve.

(8) Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se ne sme 
izvesti, če:

– kanalizacijski priključek ni zgrajen v skladu s soglasjem 
za kanalizacijski priključek,
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– je kvaliteta komunalne odpadne vode pod nivojem kva-
litete, kot jo za dopustnost njenega odvajanja v javno kanaliza-
cijo, določajo veljavni predpisi.

(9) Lastnik stavbe, iz katere se je do izgradnje javne 
kanalizacije komunalna odpadna voda odvajala v obstoječo 
greznico, malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno gre-
znico, pa se mora stavba priključiti na javno kanalizacijo, mora 
na svoje stroške in pod nadzorom izvajalca javne službe, 
obstoječo greznico, malo komunalno čistilno napravo ali nepre-
točno greznico očistiti in odstraniti ali pa jo očistiti ter obdržati, 
vendar v slednjem primeru fizično ločiti od interne ter od javne 
kanalizacije.

(10) V primeru, kadar je ob sami gradnji javne kanaliza-
cije zaradi njenega poteka (trase) potrebno delno ali v celoti 
porušiti obstoječo greznico, malo komunalno čistilno napravo 
ali nepretočno greznico ali pa kanal, ki obstoječo stavbo pove-
zuje z obstoječo greznico, malo komunalno čistilno napravo ali 
nepretočno greznico, je obstoječo stavbo dopustno priključiti 
na javno kanalizacijo tudi, če še ni izpolnjen noben od pogojev 
po alinejah iz četrtega odstavka tega člena.

(11) Po izvedbi priključitve stavbe na javno kanalizacijo, 
izvajalec javne službe lastnika stavbe oziroma uporabnika, na 
podlagi zapisnika o priključitvi, vpiše v evidenco uporabnikov.

(12) Uporabnik s plačilom komunalnega prispevka ne 
pridobi razpolagalne ali kakršne koli druge pravice na javni 
kanalizaciji.

20. člen
(izvedba kanalizacijskega priključka)

(1) Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da 
se prepreči nastanek škode ali drugi negativni vplivi iz interne 
kanalizacije na javno kanalizacijo ter obratno.

(2) Ne glede na tretji odstavek 16. člena tega odloka lahko 
izvajalec javne službe v okviru izdaje soglasja za kanalizacij-
ski priključek, v primeru, ko globina odvodnega kanala javne 
kanalizacije to dopušča, dovoli tudi neposredno odvajanje ko-
munalne odpadne vode iz kleti stavbe, vendar na izključno 
odgovornost lastnika stavbe, ki mora z vgradnjo protipovratne 
lopute ali črpalke preprečiti nevarnost povratnega udara komu-
nalne odpadne vode.

(3) Posamezna stavba ali del stavbe, ki se zaradi neugo-
dne lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala 
javne kanalizacije, se mora na javno kanalizacijo priključi preko 
hišnega črpališča.

(4) Hišno črpališče je dolžan zgraditi in ga vzdrževati 
oziroma upravljati lastnik stavbe. V večstanovanjski stavbi, ki 
ima upravnika, se upravljanje hišnega črpališča izvaja skladno 
z določbami Stanovanjskega zakona.

21. člen
(revizijski jašek)

(1) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski ja-
šek, ki izvajalcu javne službe omogoča preverjanje stanja v 
priključni cevi ter preverjanje količine in kvalitete odpadne 
komunalne vode, lastniku oziroma uporabniku stavbe pa vzdr-
ževanje in čiščenje priključnega cevovoda.

(2) Revizijski jašek mora biti v primeru novogradenj, re-
konstrukcije ter obnove stavb, kot tudi v primeru obnove kana-
lizacijskega priključka, postavljen praviloma na nepremičnini 
lastnika stavbe ter čim bližje javni kanalizaciji, kar izvajalec 
javne službe določi v izdanih pogojih za izdajo soglasja za 
kanalizacijski priključek.

(3) V primeru, če lastnik stavbe, ki se priključuje na javno 
kanalizacijo, revizijskega jaška ne more postaviti na svojo ne-
premičnino, mora lastnik te stavbe, za postavitev revizijskega 
jaška na tuji nepremičnini, izvajalcu javne službe predložiti 
dovoljenje lastnika tuje nepremičnine za postavitev revizijskega 
jaška na njegovi nepremičnini, s katerim lastnik tuje nepremič-
nine izvajalcu javne službe tudi dovoljuje dostop na njegovo 
nepremičnino za izvajanje nadzora nad delovanjem kanaliza-
cijskega priključka.

(4) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti 
izven stavbe, je lastnik stavbe dolžan v stavbi interno kana-
lizacijo urediti tako, da je omogočeno izvajanje preverjanja, 
vzdrževanja in čiščenja kanalizacijskega priključka v skladu s 
prvim odstavkom tega člena.

(5) Lastnik oziroma uporabnik stavbe, ki je priključena 
na javno kanalizacijo, mora izvajalcu javne službe po njegovi 
predhodni najavi omogočiti dostop in vstop v revizijski jašek, v 
primeru iz prejšnjega odstavka tega člena pa v stavbo.

22. člen
(samostojni in skupni kanalizacijski priključek)

(1) Vsaka stavba se mora na javno kanalizacijo priključiti 
preko svojega, samostojnega kanalizacijskega priključka.

(2) Priključitev dveh ali več stavb na javno kanalizacijo 
preko skupnega kanalizacijskega priključka je dopustna samo 
v primeru, če v postopku izdaje soglasja za kanalizacijski 
priključek, izvajalec javne službe ugotovi, da samostojen kana-
lizacijski priključek ni možen ali da izvedba samostojnega kana-
lizacijskega priključka ni racionalna. Izvedba priključitve dveh 
ali več stavb na javno kanalizacijo preko skupnega priključka 
je dovoljena pod pogojem, da vsi lastniki stavb izvajalcu javne 
službe v postopku izdaje soglasja za kanalizacijski priključek, 
podajo pisno soglasje k takšni rešitvi.

23. člen
(stalni in začasni kanalizacijski priključek)

(1) Vsaka stavba se mora na javno kanalizacijo priključiti 
s stalnim kanalizacijskim priključkom, razen v primeru, ko je v 
skladu drugim odstavkom tega člena dopusten začasni kana-
lizacijski priključek.

(2) Začasen kanalizacijski priključek se sme izvesti le 
za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne 
primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev soglasja za 
začasni kanalizacijski priključek izvajalcu javne službe priložiti 
bodisi pravnomočno gradbeno dovoljenje, kadar je to v skladu 
s predpisi potrebno, bodisi prijavo prireditve, oziroma drugo 
dokumentacijo, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi na 
javno kanalizacijo.

(3) Izvajalec javne službe v soglasju za začasni kanalizacij-
ski priključek določi dobo začasne priključitve na javno kanaliza-
cijo, ki ne sme biti daljša od dveh let. Dva meseca pred iztekom 
navedene dobe trajanja začasnega kanalizacijskega priključ-
ka, mora izvajalec uporabnika seznaniti s pogoji za pridobitev 
stalnega kanalizacijskega priključka. Izvajalec javne službe po 
poteku dobe začasne priključitve na javno kanalizacijo, začasni 
kanalizacijski priključek na stroške uporabnika, ukine.

(4) V zvezi z začasnim kanalizacijskim priključkom se smi-
selno uporabljajo 19., 20., 21., 22., 24. ter 25. člen tega odloka.

24. člen
(ukinitev kanalizacijskega priključka)

(1) Ukinitev kanalizacijskega priključka je dopustna samo 
v primeru rušitve stavbe, ki je priključena na javno kanalizacijo, 
in sicer na podlagi vloge za ukinitev kanalizacijskega priključka, 
ki jo uporabnik predloži izvajalcu javne službe.

(2) Ukinitev kanalizacijskega priključka sme izvesti samo 
izvajalec javne službe, če je izpolnjen pogoj iz prejšnjega 
odstavka tega člena ter če je uporabnik poravnal vse zapadle 
obveznosti z naslova odvajanja in čiščenja odpadne vode. Po 
ukinitvi kanalizacijskega priključka izvajalec javne službe upo-
rabnika izbriše iz evidence uporabnikov.

(3) Stroške ukinitve kanalizacijskega priključka nosi la-
stnik stavbe.

25. člen
(financiranje kanalizacijskega priključka)

Načrtovanje in gradnjo kanalizacijskega priključka ter 
ostalih objektov in naprav interne kanalizacije, ki so potrebni 
zaradi priključitve stavbe na javno kanalizacijo, mora na lastne 
stroške zagotoviti lastnik stavbe, ki se priključuje na javno 
kanalizacijo.
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VII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE VODE  
V JAVNO KANALIZACIJO

26. člen
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadne vode zaradi 

uporabnikove kršitve)
(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika, po 

predhodno vročenem pisnem opozorilu, uporabniku prekine ali 
omeji odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo ter njeno 
čiščenje na komunalni čistilni napravi in/ali dobavo vode iz 
javnega vodovoda, v naslednjih primerih:

1. če stanje zasebne kanalizacije uporabnika povzroča 
škodo ali motnje pri odvajanju odpadne vode ali če povzroča 
škodo ali motnje v postopku čiščenja na komunalni čistilni na-
pravi, oziroma škoduje ali bi lahko škodovalo okolju ali zdravju 
delavcev izvajalca javne službe,

2. če je kanalizacijski priključek uporabnika na javno 
kanalizacijo izveden brez soglasja izvajalca javne službe ali v 
nasprotju z njim,

3. če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe do-
voli na svojo zasebno kanalizacijo oziroma na kanalizacijski 
priključek priključitev stavbe drugega lastnika,

4. če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe spre-
meni zmogljivost svoje zasebne kanalizacije ali nanjo priključi 
dodatno stavbo,

5. če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe spre-
meni svoj kanalizacijski priključek,

6. če uporabnik izvajalcu javne službe onemogoči izvedbo 
meritve količin in kvalitete odpadne vode ali pregled kanaliza-
cijskega priključka,

7. če uporabnik ne plača zapadlih računov, zamudnih 
obresti ali drugih stroškov, ki so posledica neplačanih računov, 
niti v roku 15 dni od vročitve pisnega obvestila, da mu bo pre-
kinjeno odvajanje odpadne vode in/ali dobava vode iz javnega 
vodovoda,

8. če uporabnik krši omejitve in druge ukrepe v zvezi z 
odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,

9. če uporabnik z odvajanjem odpadne vode ogroža vo-
dne vire ali oskrbo s pitno vodo,

10. če stanje zasebne kanalizacije uporabnika ogroža 
zdravje ali premoženje drugih oseb.

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka tega člena se sme izva-
jati dokler uporabnik ne odpravi kršitve iz prejšnjega odstavka 
tega člena.

(3) Stroške ukrepa iz prvega odstavka tega člena, ponov-
ne priključitve uporabnikove stavbe na javno kanalizacijo in mo-
rebitne druge stroške, ki bi nastali kot posledica izvedbe ukrepa 
iz prvega odstavka tega člena, je dolžan plačati uporabnik.

27. člen
(izredna prekinitev odvajanja in čiščenja odpadne vode)

Izvajalec javne službe ima brez povračila škode pravico 
uporabnikom začasno prekiniti ali omejiti odvajanje odpadne 
vode v javno kanalizacijo ter njeno čiščenje na komunalni 
čistilni napravi in/ali dobavo vode iz javnega vodovoda, v na-
slednjih primerih:

1. zaradi izvajanja načrtovanih vzdrževalnih del na javni 
kanalizaciji, o čemer mora izvajalec prizadete uporabnike o 
prekinitvi predhodno obvestiti,

2. zaradi odprave okvar na javni kanalizaciji,
3. zaradi višje sile,
4. zaradi naravnih ali drugih nesreč.

VIII. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

28. člen
(javna pooblastila)

(1) Izvajalec javne službe ima javno pooblastilo za:
1. izdajanje pogojev oziroma projektnih pogojev za priklju-

čitev stavb na javno kanalizacijo, na podlagi predložene pro-
jektne dokumentacije, kot jo določa zakon o graditvi objektov,

2. izdajanje pogojev oziroma projektnih pogojev za pose-
ge v varovalnem pasu javne kanalizacije, na podlagi predlo-
žene projektne dokumentacije, kot jo določa zakon o graditvi 
objektov,

3. izdajanje soglasja za priključitev na javno kanalizacijo, 
oziroma za posege v varovalni pas javne kanalizacije, na pod-
lagi predložene projektne dokumentacije, kot jo določa zakon 
o graditvi objektov,

4. posredovanje informacij osebam, ki za to izkažejo 
upravičen interes, in sicer v obsegu izkazanega upravičenega 
interesa, skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja,

5. vodenje evidenc, potrebnih in predpisanih za potrebe 
izvajanja javne službe ali posebnih storitev.

(2) Za izdajo soglasja za priključitev obstoječe stavbe na 
javno kanalizacijo mora lastnik obstoječe stavbe izvajalcu javne 
službe predložiti:

1. pravnomočno gradbeno dovoljenje ali uporabno dovo-
ljenje ali drugo ustrezno dokazilo, ki potrjuje legalnost gradnje 
stavbe,

2. načrt interne kanalizacije, razen za individualno stano-
vanjsko stavbo,

3. za odvajanje industrijske odpadne vode pa tudi:
– podatke o količini in vrsti industrijske odpadne vode, bi-

orazgradljivosti in količini organskih snovi v industrijski odpadni 
vodi ter nevarnih snoveh v njej,

– program predpisanih prvih meritev industrijske odpadne 
vode,

– projekt izvedenih del za naprave za predčiščenje indu-
strijske odpadne vode.

IX. UPORABNIKI JAVNE SLUŽBE

29. člen
(uporabniki v stavbah z več stanovanji)

(1) Uporabnikom v stavbi z več stanovanji:
– ki je na javno kanalizacijo priključena preko istega ka-

nalizacijskega priključka ali
– ki ima skupno obstoječo greznico, skupno malo komu-

nalno čistilno napravo ali skupno nepretočno greznico,
izvajalec javne službe pošilja račune, obvestila in vse druge 
zadeve v zvezi z javno službo preko njihovega upravnika, raču-
ne za izvedene storitve pa izvajalec javne službe lahko pošilja 
tudi neposredno uporabnikom v stavbi. V slednjem primeru 
se strošek javne službe deli med lastnike stanovanj oziroma 
uporabnike stanovanj v stavbi sorazmerno.

(2) V primeru, da stavba iz prejšnjega odstavka nima 
upravnika, morajo lastniki stanovanj izvajalcu javne službe 
sporočili pooblaščeno osebo za opravljanje nalog po prejšnjem 
odstavku.

30. člen
(solidarna odgovornost uporabnikov)

Za obveznosti uporabnika po tem odloku sta lastnik stav-
be, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta ter dejan-
ski uporabnik oziroma posestnik iste stavbe, istega dela stavbe 
oziroma istega gradbeno inženirskega objekta, odgovorna so-
lidarno (nerazdelno).

31. člen
(nastanek razmerja med uporabnikom  

in izvajalcem javne službe)
(1) Za nastanek razmerja med uporabnikom in izvajalcem 

javne službe v zvezi z izvajanjem storitev javne službe, sklepa-
nje pogodbe ni potrebno.

(2) Razmerje iz prejšnjega odstavka tega člena med upo-
rabnikom in izvajalcem javne službe je vzpostavljeno z vpisom 
uporabnika v evidenco uporabnikov. Razmerje nastane tudi 
z uporabnikovo dejansko uporabo storitev javne službe ali z 
dejansko uporabo javne kanalizacije.
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32. člen
(obveznosti uporabnika na območju poselitve ali njegovem 

delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo)
(1) Na območju poselitve ali njegovem delu, ki je opre-

mljeno z javno kanalizacijo, so uporabniki dolžni zlasti nasle-
dnje:

1. svojo stavbo priključiti na javno kanalizacijo, in sicer 
v skladu s tem odlokom, veljavnimi predpisi ter soglasjem za 
kanalizacijski priključek, ki ga izda izvajalec javne službe,

2. pred izvedbo priključitve stavbe na javno kanalizacijo, 
kot tudi v primeru spremembe interne kanalizacije, pridobiti 
soglasje za kanalizacijski priključek, ki ga izda izvajalec javne 
službe,

3. objekte in naprave zasebne kanalizacije zgraditi skla-
dno z veljavnimi predpisi in pogoji v soglasju za kanalizacijski 
priključek, ki ga izda izvajalec javne službe,

4. redno vzdrževati in čistiti objekte in naprave zasebne 
kanalizacije, zlasti kanalizacijski priključek,

5. zagotavljati tehnično brezhibnost zasebne kanalizacije, 
zlasti kanalizacijskega priključka,

6. skladno s soglasjem izvajalca javne službe spremeniti 
kanalizacijski priključek, kadar je to potrebno zaradi spremem-
be pogojev odvajanja odpadne vode,

7. izvajalcu javne službe omogočiti dostop in pregled 
zasebne kanalizacije ter količino in kvaliteto odpadne vode v 
vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,

8. odpadno vodo v javno kanalizacijo odvajati samo v koli-
činah in kvaliteti, kot so določene s predpisi in izdanimi soglasji,

9. odpadno vodo v javno kanalizacijo odvajati na način, ki 
ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih uporabnikov,

10. izvajalcu javne službe sporočiti vsako spremembo 
količine ali kvalitete odpadne vode, skladno s predpisi,

11. zagotoviti ustrezno predčiščenje odpadne vode, če 
le-ta ni primerna za odvajanje v javno kanalizacijo, pri čemer 
je pred odvajanjem v javno kanalizacijo ni dopustno redčiti 
z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi se z 
redčenjem doseglo zahtevane lastnosti odpadne vode,

12. na pisni poziv izvajalca javne službe posredovati 
podatke, potrebne za vodenje evidenc, pripravo poročil ali za 
izvajanje drugih nalog javne službe oziroma posebnih storitev,

13. izvajalcu javne službe redno posredovati poročilo o 
posamičnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa za 
male komunalne čistilne naprave,

14. zaradi izvajanja vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, 
izvajalcu javne službe dopustiti ter omogočiti dostop do javne 
kanalizacije, kadar le-ta poteka po nepremičnini uporabnika,

15. obveščati izvajalca javne službe o opaženih nepra-
vilnostih in okvarah na javni kanalizaciji, na kanalizacijskem 
priključku ter o vseh drugih pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na 
obratovanje javne kanalizacije,

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

17. redno plačevati račune, ki jih v zvezi z izvajanjem 
javne službe ali izvajanjem posebnih storitev izdaja izvajalec 
javne službe,

18. izvajalca javne službe pisno obveščati o spremembi 
naslova, lastništva stavbe, številu oseb v stavbi in o spremem-
bah na stavbi, ki imajo vpliv na odvajanje odpadne vode in 
obračun storitev javne službe ali obračun posebnih storitev,

19. urediti medsebojno delitev stroškov, kadar gre za 
obračun več uporabnikom skupaj na osnovi istega kanaliza-
cijskega priključka, in izvajalcu javne službe posredovati ime 
in naslov upravnika stavbe ali pooblaščene osebe v skladu z 
29. členom tega odloka,

20. izpolnjevati druge obveznosti, določene s tem odlo-
kom ter veljavnimi predpisi.

(2) Na območju poselitve ali njegovem delu, ki je opre-
mljeno z javno kanalizacijo, je uporabnikom brez pridobljenega 
soglasja izvajalca javne službe prepovedano:

1. posegati v kanalizacijski priključek,
2. na svojo zasebno kanalizacijo oziroma na kanalizacijski 

priključek dovoliti priključitev stavbe drugega lastnika,

3. spremeniti zmogljivost svoje zasebne kanalizacije ali 
nanjo priključi dodatno stavbo.

(3) Po prvem in drugem odstavku tega člena so dolžni 
ravnati tudi uporabniki na območju izven območja poselitve, 
katerih stavbe so v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega 
odloka priključene na javno kanalizacijo.

(4) Uporabnik, ki ne ravna v skladu s prvim in drugim 
odstavkom tega člena ali drugimi obveznostmi po tem odloku 
ali drugem predpisu je odgovoren za vso škodo, ki zaradi tega 
nastane.

33. člen
(obveznosti uporabnika na območju poselitve ali njegovem 
delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo ter obveznosti 

uporabnika izven območja poselitve)
(1) Na območju poselitve ali njegovem delu, ki ni opre-

mljeno z javno kanalizacijo ter na območju izven območja 
poselitve, pa ne gre za primer iz tretjega odstavka 32. člena 
tega odloka, so uporabniki dolžni zlasti naslednje:

1. zgraditi objekte in naprave zasebne kanalizacije, skla-
dno s tem odlokom, veljavnimi predpisi ter soglasjem, ki ga izda 
izvajalec javne službe,

2. redno vzdrževati in čistiti objekte in naprave zasebne 
kanalizacije,

3. zagotavljati tehnično brezhibnost objektov in naprav 
zasebne kanalizacije,

4. izvajalcu javne službe omogočiti dostop in pregled 
zasebne kanalizacije ter pregled količine in kvalitete odpadne 
vode v vsakem času,

5. izvajalcu javne službe omogočiti dostop do objektov 
zasebne kanalizacije zaradi izvajanja javne službe,

6. izvajalcu javne službe omogočiti prevzem celotne koli-
čine neobdelanega blata iz obstoječih greznic, ko je to potreb-
no, vendar najmanj enkrat na tri leta in obdelavo neobdelanega 
blata na komunalni ali skupni čistilni napravi,

7. izvajalcu javne službe omogočiti prevzem blata iz malih 
komunalnih čistilnih naprav v skladu z navodili za obratovanje 
male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na 
tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni 
napravi,

8. izvajalcu javne službe omogočiti izvedbo prvih meritev 
in obratovalnega monitoringa ali izdelavo ocen obratovanja za 
male komunalne čistilne naprave, v skladu s predpisi, ki urejajo 
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav in izvedbo prvih meritev in obratovalnega mo-
nitoringa odpadnih voda,

9. izvajalcu javne službe omogočiti prevzem celotne 
količine komunalne odpadne vode in neobdelanega blata iz 
nepretočnih greznic, ko je glede na prostornino greznice to 
potrebno, vendar najmanj enkrat na 6 mesecev in čiščenje 
odpadne vode ter obdelavo neobdelanega blata na komunalni 
ali skupni čistilni napravi,

10. v primeru, ko redno praznjenje ne zadošča, izvajalcu 
javne službe pravočasno naročiti dodatno izredno praznjenje 
in odvoz blata oziroma komunalne odpadne vode ter njuno 
obdelavo oziroma čiščenje na komunalni čistilni napravi,

11. odpadno vodo v obstoječe greznice, male komunalne 
čistilne naprave oziroma v nepretočne greznice odvajati samo 
v kvaliteti, kot je določena s predpisi in izdanimi soglasji,

12. na pisni poziv izvajalca javne službe posredovati 
podatke, potrebne za vodenje evidenc, pripravo poročil ali za 
izvajanje drugih nalog javne službe oziroma posebnih storitev,

13. izvajalcu javne službe redno posredovati poročilo o 
posamičnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa za 
male komunalne čistilne naprave,

14. redno plačevati račune, ki jih v zvezi z izvajanjem 
javne službe ali izvajanjem posebnih storitev izdaja izvajalec 
javne službe,

15. izvajalca javne službe pisno obveščati o spremembi 
naslova, lastništva stavbe, številu oseb v stavbi in o spremem-
bah na stavbi, ki imajo vpliv na odvajanje odpadne vode in 
obračun storitev javne službe ali obračun posebnih storitev,
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16. urediti medsebojno delitev stroškov, kadar gre za 
obračun več uporabnikom skupaj na osnovi iste obstoječe gre-
znice, iste male komunalne čistilne naprave ali iste nepretočne 
greznice, in izvajalcu javne službe posredovati ime in naslov 
upravnika stavbe ali pooblaščene osebe za potrebe v skladu z 
29. členom tega odloka,

17. izpolnjevati druge obveznosti, določene s tem odlo-
kom ter veljavnimi predpisi.

(2) Po prvem odstavku tega člena so dolžni ravnati tudi 
uporabniki na območju poselitve, ki je že opremljeno z javno 
kanalizacijo, pa v skladu s 6., 7. ali 8. členom tega odloka upo-
rabljajo obstoječo greznico, malo komunalno čistilno napravo 
ali nepretočno greznico.

(3) Uporabnik, ki ne ravna v skladu s prvim in drugim 
odstavkom tega člena ali drugimi obveznostmi po tem odloku 
ali drugem predpisu je odgovoren za vso škodo, ki zaradi tega 
nastane.

34. člen
(prepovedane snovi v javni kanalizaciji)

(1) V javno kanalizacijo je prepovedano odvajati odpadno 
vodo, ki povzroča škodo ali motnje pri odvajanju odpadne vode 
in ki povzroča škodo ali motnje v postopku čiščenja na komu-
nalni čistilni napravi, oziroma škoduje ali bi lahko škodovala 
okolju ali zdravju delavcev izvajalca javne službe.

(2) V javno kanalizacijo je strogo prepovedano odvajati:
1. strupene snovi,
2. snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske me-

šanice,
3. jedke snovi (kisline, alkalije in soli),
4. maščobe ali odpadno olje,
5. vode, tekočine ali snovi, ki bi škodljivo vplivale na ma-

terial, iz katerega je zgrajena javna kanalizacija,
6. trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj, 

rastlinske ostanke, trupel poginulih živali in podobno,
7. nerazgradljiv higienski in sanitetni material,
8. mavec, pesek, cement, tekstil, les, perje, dlako, steklo, 

žagovino, plastiko ali druge predmete,
9. radioaktivne snovi,
10. kužne snovi,
11. odpadno vodo, ki vsebuje zmlete ali zdrobljene od-

padke, ki nastajajo v gospodinjstvih ali gospodinjstvu podobnih 
dejavnostih.

(3) V skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena so 
dolžni ravnati tudi uporabniki, ki svojih stavb nimajo priključenih 
na javno kanalizacijo, pač pa blato ter odpadno vodo zbirajo v 
obstoječih greznicah, malih komunalnih čistilnih napravah ali 
nepretočnih greznicah.

35. člen
(odvajanje v mešanem in ločenem sistemu javnega 

vodovoda)
(1) Na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanali-

zacijo za odvajanje mešanice komunalne in padavinske odpa-
dne vode, v javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati padavinske 
odpadne, kjer je to vodo možno odtekati v ponikovalnico ali v 
vodotok.

(2) Na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanali-
zacijo za ločeno odvajanje komunalne in padavinske odpadne 
vode, je prepovedano:

– v javno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne 
vode, odvajati padavinsko odpadno vodo,

– v javno kanalizacijo za odvajanje padavinske odpadne 
vode, odvajati komunalno odpadno vodo ter industrijsko od-
padno vodo.

36. člen
(dolžnost obveščanja v primeru nesreč)

O nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, 
okvare tehnološke opreme ali višje sile odtekle v javno kanali-

zacijo, je uporabnik oziroma povzročitelj dolžan, poleg centra 
za obveščanje, nemudoma obvestiti tudi izvajalca javne službe 
in takoj ustrezno ukrepati.

X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

37. člen
(viri financiranja ter način določitve cene storitev  

javne službe)
(1) Viri financiranja javne službe so:
– cena storitev javne službe,
– proračun Občine,
– drugi viri.
(2) Cena storitev javne službe se določi v skladu s predpi-

si, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

XI. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE

38. člen
(obračun storitev javne službe)

Storitve javne službe se uporabnikom obračunavajo v 
skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja.

39. člen
(oprostitev plačila storitev javne službe)

Uporabnik, ki v skladu s 14. členom tega odloka izvajalcu 
javne službe dokaže, da blato uporablja za gnojilo v kmetijstvu, 
je v primeru, da to blato uporablja iz male komunalne čistilne 
naprav, dolžan plačevati le storitev iz 3. točke prvega odstavka 
12. člena tega odloka, v primeru, da blato za gnojilo v kmetij-
stvu uporablja iz obstoječe greznice ali iz nepretočne greznice, 
pa je v celoti oproščen plačila storitev javne službe.

40. člen
(dolžnost plačila storitev javne službe)

(1) Uporabnik je dolžan račun, ki mu ga izvajalec javne 
službe izda za opravljeno storitev javne službe, plačati v roku, 
navedenem na računu in priloženi položnici.

(2) Uporabnik ima v roku osmih dni pravico do ugovora na 
račun iz prejšnjega odstavka, ki ga pisno poda izvajalcu javne 
službe, ki je račun izdal. Izvajalec javne službe je uporabniku 
na njegov ugovor zoper izdan račun dolžan pisno odgovoriti v 
petnajstih dneh od prejema pisnega ugovora.

(3) Vloženi ugovor ne vpliva na zapadlost računa. V pri-
meru, če izvajalec javne službe v postopku reševanja ugovora 
ugotovi, da je le-ta utemeljen, izstavi uporabniku dobropis v 
znesku, ki predstavlja vrednost utemeljenega ugovora.

(4) V primeru zamude plačila računa, zoper katerega 
uporabnik v roku ni podal pisnega ugovora, mu lahko izvajalec 
javne službe zaračuna zakonske zamudne obresti lahko pa 
tudi izda opomin.

(5) Storitve javne službe se uporabnikom zaračunava 
mesečno.

(6) Uporabnikom v stavbi z več stanovanji:
– ki je na javno kanalizacijo priključena preko istega ka-

nalizacijskega priključka ali
– ki ima skupno obstoječo greznico, skupno malo komu-

nalno čistilno napravo ali skupno nepretočno greznico,
izvajalec javne službe izstavlja račune tako, da jih izstavlja 
upravniku stavbe ali pooblaščeni osebi iz drugega odstavka 
29. člena tega odloka ali pa v sorazmernem deležu vsakemu 
uporabniku neposredno.

41. člen
(opozorilo pred prekinitvijo)

(1) V primeru, da uporabnik računa, zakonskih zamudnih 
obresti ter stroškov opomina ne plača v celoti niti v 15 dneh po 
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izdanem opominu, lahko izvajalec javne službe na stroške upo-
rabnika, po predhodno vročenem pisnem opozorilu, uporabniku 
prekine ali omeji odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo 
ter njeno čiščenje na komunalni čistilni napravi in/ali dobavo 
vode iz javnega vodovoda.

(2) V opozorilu iz prejšnjega odstavka mora izvajalec 
javne službe uporabnika opozoriti, da bo, kolikor računa, za-
konskih zamudnih obresti ter stroškov opomina ne plača niti v 
roku 15 dni od vročitve opozorila, na njegove stroške začasno 
prekinil ali omejil odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo 
ter njeno čiščenje na komunalni čistilni napravi in/ali dobavo 
vode iz javnega vodovoda.

(3) V primeru, da uporabnik celotni znesek računa, za-
konskih zamudnih obresti ter stroškov opomina in opozorila 
ne plača niti v 15 dneh po vročenem pisnem opozorilu, lahko 
izvajalec javne službe ravna v skladu z izdanim opozorilom.

(4) Začasna prekinitev lahko traja toliko časa, dokler upo-
rabnik ne poravna vseh zapadlih obveznosti z naslova izvajanja 
storitev javne službe, stroškov prekinitve in ponovne priključitve 
ter morebitnih drugih stroškov, ki so izvajalcu javne službe 
nastali zaradi neplačila računa.

XII. PRENOS KANALIZACIJE V PRIMERU NJENE 
IZGRADNJE PO POGODBI O OPREMLJANJU

42. člen
(prenos lastništva kanalizacije, zgrajene na podlagi pogodbe 

o opremljanju, v last Občine)
(1) V primeru iz četrtega oziroma petega odstavka 16. čle-

na tega odloka, je investitor izgradnje kanalizacije, ki jo je zgra-
dil na podlagi pogodbe o opremljanju ter na podlagi zakona, 
ki ureja prostorsko načrtovanje, le-to dolžan prenesti v last 
Občine, pri tem pa Občini v originalnih izvodih ali overjeni kopiji 
predložiti oziroma izročiti tudi:

– vsa predpisana soglasja in dovoljenja, kot jih za gradnjo 
objektov določa zakon o graditvi objektov, vključno s projektom 
izvedenih del,

– dokazilo o zanesljivosti za zgrajeno kanalizacijo, ki je 
predmet prenosa,

– geodetski posnetek zgrajene kanalizacije s podatki, 
potrebnimi za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infra-
strukture,

– dokazila o vpisu služnosti v zemljiško knjigo za vsa 
zemljišča, na katerih se nahaja zgrajena kanalizacija, ki je pred-
met prenosa, če služnosti še niso vpisane v zemljiško knjigo,

– vso ostalo dokumentacijo s podatki o številu izvedenih 
in predvidenih kanalizacijskih priključkih, količini in kvaliteti od-
padne vode, prispevnih površinah, tehnični izvedbi in pogojih 
uporabe javne kanalizacije.

(2) Kanalizacija iz prejšnjega odstavka se v last Občine 
prenese na podlagi primopredajnega zapisnika. Izvajalec javne 
službe lahko pred primopredajo zahteva, da se na stroške in-
vestitorja opravi video pregled (posnetek s kamero) notranjosti 
kanalizacije, ki je predmet prenosa, s čimer se ugotovi brezhib-
nost izvedbe kanalizacije.

43. člen
(prenos lastništva kanalizacije, ki ni zgrajena na podlagi 

pogodbe o opremljanju, v last Občine)
Prejšnji člen se smiselno uporabi tudi za kanalizacijo, 

ki je v zasebni lasti in ni bila zgrajena na podlagi pogodbe o 
opremljanju, in se prenaša v last Občine.

XIII. POGOJI ZA NAČRTOVANJE POSEGOV V PROSTOR

44. člen
(dopustnost posega v javno kanalizacijo ali v varovalni pas 

javne kanalizacije)
(1) Investitorji oziroma izvajalci gradbenih, vzdrževalnih, 

rekonstrukcijskih in drugih del pri vseh posegih v prostor, ter 

upravljavci druge komunalne infrastrukture (električno omrežje, 
telekomunikacije, plinovod, optični kabel ipd.), morajo pred pri-
četkom kakršnekoli gradnje ali posega v javno kanalizacijo ali 
v varovalni pas javne kanalizacije, pridobiti soglasje izvajalca 
javne službe.

(2) Investitorji katerekoli komunalne infrastrukture, ki bodo 
pri njeni gradnji ali njeni rekonstrukciji neposredno posegali v 
vplivno območje vodov in naprav druge komunalne infrastruktu-
re, so pred gradnjo oziroma pred rekonstrukcijo dolžni pripraviti 
uskladitveni načrt novega stanja vseh vodov in naprav komu-
nalne infrastrukture, ki se neposredno nahajajo na območju 
gradnje oziroma rekonstrukcije.

45. člen
(izvedba posega v javno kanalizacijo ali v varovalni pas javne 

kanalizacije)
(1) Investitorji oziroma izvajalci del iz prvega odstavka 

44. člena tega odloka morajo dela opraviti v skladu z soglas-
jem izvajalca javne službe, o nameravanem izvajanju del, ki 
bi lahko imela za posledico motnje pri odvajanju komunalne 
odpadne vode ali poškodbe na javni kanalizaciji, pa tudi obve-
stiti izvajalca javne službe najmanj 15 dni pred začetkom del.

(2) Investitorji oziroma izvajalci del iz prvega odstavka 
44. člena tega odloka morajo pri opravljanju del zagotoviti, da 
ostanejo elementi javne kanalizacije nepoškodovani.

(3) V primeru, da med izvedbo del pride do poškodb ali 
motenj pri odvajanju odpadne vode, mora investitor oziroma 
izvajalec del to nemudoma sporočiti izvajalcu javne službe. 
Investitor oziroma izvajalec je dolžan plačati (povrniti) celotne 
stroške odprave poškodb in celotno škodo, ki je nastala zaradi 
motenj pri odvajanju komunalne odpadne vode.

(4) Po zaključku gradnje oziroma izvedbe posega je inve-
stitor oziroma izvajalec del dolžan vzpostaviti prvotno funkcio-
nalnost javne kanalizacije, oziroma ravnati v skladu z izdanim 
soglasjem.

46. člen
(določitev skupnega izvajalca del)

Pri izgradnji ulične infrastrukture se zaradi prostorskih in 
časovnih omejitev, kot skupni izvajalec gradbenih del določi tisti 
izvajalec, katerega je po predpisih o javnem naročanju izbral 
vodilni investitor. Za montažna dela pa posamezni investitor 
lahko določi izvajalca del po lastni izbiri.

47. člen
(skupna izgradnja oziroma obnova)

Investitorjem oziroma lastnikom komunalne infrastruktu-
re, ki ne pristopijo k skupni izgradnji nove ali obnovi obstoje-
če komunalne infrastrukture, se do naslednje skupne obnove 
komunalne infrastrukture omeji oziroma prepove morebiten 
samostojen poseg v varovalnem pasu komunalnih vodov, ki se 
skupaj obnavljajo.

XIV. POSEBNA STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA  

V JAVNO KANALIZACIJO

48. člen
(dolžnost sklenitve pogodbe za izvajanje posebne storitve 

odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode, ki se odvaja 
v javno kanalizacijo)

(1) Izvajalec javne službe je na območju poselitve ali 
njegovem delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, pod po-
gojem, da zmogljivost javne kanalizacije to omogoča, dolžan 
izvajati posebno storitev odvajanja in čiščenja industrijske od-
padne vode v javno kanalizacijo.

(2) Uporabniki, pri katerih nastaja industrijska odpadna 
voda, so na območju iz prejšnjega odstavka tega člena, kjer 
izvajalec javne službe izvaja posebno storitev, dolžni industrij-
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sko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo in čistiti na 
komunalni čistilni napravi ter v zvezi s tem z izvajalcem javne 
službe skleniti pogodbo o izvajanju posebne storitve.

(3) V pogodbi o izvajanju posebne storitve pogodbeni 
stranki uredita način izvajanja posebne storitve ter v zvezi 
s tem določita medsebojne pravice in obveznosti ter način 
obračunavanja in plačila posebne storitve.

(4) Ne glede na določbe tega poglavja, se za uporab-
nike, pri katerih nastaja industrijska odpadna voda, razen v 
kolikor je s pogodbo o izvajanju posebne storitve določeno 
drugače, uporablja ta odlok ter v zvezi z industrijsko odpadno 
vodo veljavni predpisi.

49. člen
(merilno mesto)

(1) Uporabniki, pri katerih nastaja industrijska odpadna 
voda, morajo v skladu s predpisi na svoje stroške zagotoviti 
in vzdrževati merilno mesto.

(2) Merilno mesto je treba postaviti pred iztokom indu-
strijske odpadne vode v javno kanalizacijo. Merilno mesto 
mora biti dovolj veliko in dostopno, da je mogoče meritve 
izvajati ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca javne služ-
be. Merilno mesto mora biti opremljeno z ustrezno merilno 
napravo – merilcem pretoka odpadne vode. Merilec pretoka 
mora imeti digitalni izhod in »on-line« (stalno komunikacijsko) 
povezavo do nadzornega centra na čistilni napravi in mora 
biti atestiran in umerjen s strani pooblaščene institucije, za-
pečaten in izvajalcu javne službe ter pristojnim inšpekcijskim 
službam vedno na vpogled.

(3) Ob rednem kot tudi izrednem vzdrževanju merilca 
pretoka mora biti prisotna tudi odgovorna oseba izvajalca 
javne službe. Izvajalec javne službe ima poleg rednih pre-
gledov merilca pretoka pravico zahtevati izredno kontrolo 
točnosti. Če se ugotovi, da je točnost zunaj dopustnih meja, 
nosi stroške preizkusa uporabnik, v nasprotnem primeru pa 
izvajalec javne službe.

(4) V primeru okvare merilca pretoka, se za čas do 
odprave napake zaračuna povprečna količina v preteklem 
obračunskem obdobju obračunane vode. Če uporabnik ne 
odpravi napake na merilcu pretoka niti v roku 30 dni, jo ima 
v njegovem imenu in na njegove stroške pravico odpraviti 
izvajalec javne službe.

50. člen
(dolžnost posredovanja podatkov in nadzor nad podatki)

(1) Uporabnik, pri katerem nastaja industrijska odpadna 
voda, ki je v skladu s predpisi zavezanec za zagotovitev 
prvih meritev in emisijskega monitoringa, mora poročila o 
le-teh, ki so izdelana skladno s predpisi, tekoče posredovati 
izvajalcu javne službe. Poročilo o obratovalnem monitoringu 
mora uporabnik izvajalcu javne službe posredovati v pisni ali 
elektronski obliki do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

(2) Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega 
monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane 
evidence in podatki, predvideni v dokumentih industrijskega 
uporabnika, morajo biti izvajalcu javne službe vedno na raz-
polago.

(3) Prve meritve in emisijski monitoring odpadnih voda, 
ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se morajo izvesti skladno 
s predpisi in jih je dolžan zagotoviti uporabnik, pri katerem 
nastaja industrijska odpadna voda, na lastne stroške.

(4) Izvajalec javne službe lahko kadarkoli in za katerikoli 
izpust industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo naroči 
izredne meritve emisije odpadnih voda uporabnika, pri kate-
rem nastaja industrijska odpadna voda, uporabnik pa je to 
dolžan dopustiti. V primeru, da emisije presegajo parametre iz 
zadnjega poročila emisijskega monitoringa, ki ga je predložil 
uporabnik, je plačnik stroška izrednih meritev uporabnik, v 
nasprotnem primeru pa izvajalec javne službe.

XV. POSEBNA STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
PADAVINSKE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA V JAVNO 
KANALIZACIJO S POVRŠIN, KI NISO JAVNE POVRŠINE

51. člen
(dolžnost sklenitve pogodbe za izvajanje posebne storitve 

odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode, ki se odvaja 
v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine)
(1) Na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kana-

lizacijo za ločeno odvajanje padavinske odpadne vode, ter na 
območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo za od-
vajanje mešanice komunalne in padavinske odpadne vode, pa 
padavinske odpadne vode na tem območju ni možno odtekati v 
ponikovalnico ali v vodotok, je izvajalec javne službe, pod pogo-
jem, da zmogljivost javne kanalizacije to omogoča, dolžan izvajati 
posebno storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode 
s površin, ki niso javne površine, v javno kanalizacijo.

(2) Uporabniki, pri katerih nastaja padavinska odpadna 
voda, so na območju iz prejšnjega odstavka tega člena, kjer 
izvajalec javne službe izvaja posebno storitev, dolžni pada-
vinsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo ter v zvezi 
s tem z izvajalcem javne službe skleniti pogodbo o izvajanju 
posebne storitve.

(3) V pogodbi o izvajanju posebne storitve pogodbeni 
stranki uredita način izvajanja posebne storitve ter v zvezi s 
tem določita medsebojne pravice in obveznosti ter način obra-
čunavanja in plačila posebne storitve.

(4) Za uporabnike na območju iz prvega odstavka tega čle-
na, pri katerih nastaja padavinska odpadna voda, ki so jo dolžni 
odvajati v javno kanalizacijo, se, razen kolikor je s pogodbo o 
izvajanju posebne storitve določeno drugače, uporablja ta odlok 
ter v zvezi s padavinsko odpadno vodo veljavni predpisi.

XVI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

52. člen
(izvajalec nadzora)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, ki so 
navedene v 54., 55. in 56. členu tega odloka, izvaja občinska 
inšpekcijska služba, kolikor zakon ne določa drugače.

(2) V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na 
podlagi prvega odstavka tega člena, v roku, določenem v od-
ločbi, občinski inšpektor lahko odredi prisilno izvršitev odločbe 
na stroške zavezanca.

(3) Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja-
jo pooblaščeni delavci izvajalca javne službe.

(4) Izvajalec javne službe je dolžan ugotavljati nepravilno 
ravnanje, to je ravnanje, ki ni v skladu s tem odlokom. V primeru 
neupoštevanja določil tega odloka, je izvajalec javne službe 
dolžan kršitelje prijaviti občinski inšpekcijski službi.

53. člen
(pregled javne in zasebne kanalizacije)

Izvajalec javne službe in pristojna občinska inšpekcijska 
služba imata pravico in dolžnost, da v primeru potrebe opravita 
pregled objektov in naprav javne kot tudi zasebne kanalizacije, 
ne glede na to, kdo je lastnik, oziroma uporabnik teh objektov 
in naprav. Občinska inšpekcijska služba lahko izvajalcu naloži 
obvezni pregled kanalizacijskih objektov in naprav ter izdelavo 
poročila, ki je sestavni del inšpekcijskega postopka.

XVII. DOLOČBE O GLOBAH

54. člen
(izvajalec javne službe ter odgovorna oseba izvajalca  

javne službe)
(1) Z globo 4.000 evrov se za prekršek kaznuje izvajalec 

javne službe, če:
1. ne izvaja storitev javne službe v skladu s prvim in dru-

gim odstavkom 11. člena tega odloka,
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2. ne izvaja storitev javne službe v skladu z 12. členom 
tega odloka,

3. ne izvaja obveznosti v skladu s 15. členom tega odloka.
(2) Z globo 3.000 evrov se za prekršek kaznuje izvajalec 

javne službe, če:
1. dopusti priključitev stavbe na javno kanalizacijo v na-

sprotju z osmim odstavkom 19. člena tega odloka,
2. prekine ali omeji odvajanje odpadne vode v javno 

kanalizacijo ter njeno čiščenje na komunalni čistilni napravi 
in/ali dobavo vode iz javnega vodovoda v nasprotju s prvim 
odstavkom 26. člena tega odloka.

(3) Z globo 600 evrov se za prekrške iz prvega in drugega 
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca 
javne službe.

55. člen
(osebe, ki niso izvajalci javne službe na območju  

Občine Tržič)
(1) Z globo 4.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik ter posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ni izvajalec javne službe 
na območju Občine Tržič, pa v nasprotju z drugim odstavkom 
10. člena tega odloka na območju Občine Tržič izvaja storitve 
javne službe.

(2) Z globo 600 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstav-
ka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, od-
govorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter od-
govorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 600 evrov se za prekršek kaznuje posame-
znik, ki ni izvajalec javne službe na območju Občine Tržič, 
pa v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena tega odloka na 
območju Občine Tržič izvaja storitve javne službe.

56. člen
(uporabniki)

(1) Z globo 4.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna 
oseba, če:

1. svoje stavbe ne priključi na javno kanalizacijo v skladu 
s 3. členom tega odloka,

2. ne ravna v skladu s 4. členom tega odloka,
3. ne zagotavlja praznjenja obstoječe greznice z uporabo 

storitev javne službe pri izvajalcu javne službe v skladu s prvim 
ter drugim odstavkom 6. člena tega odloka,

4. za malo komunalno čistilno napravo ne zagotavlja pre-
vzema blata iz nje, njegove obdelavo na komunalni ali skupni 
čistilni napravi ter prvih meritev in obratovalnega monitoringa 
ali izdelave ocene njenega obratovanja z uporabo storitev 
javne službe pri izvajalcu javne službe v skladu s tretjim od-
stavkom 7. člena tega odloka,

5. za nepretočno greznico ne zagotavlja prevzema celo-
tne količine komunalne odpadne vode in neobdelanega blata 
ter obdelave neobdelanega blata z uporabo storitev javne 
službe pri izvajalcu javne službe v skladu s tretjim odstavkom 
8. člena tega odloka,

6. s strani Občine Tržič izbranemu izvajalcu javne službe 
ne dopusti ali onemogoči izvedbo storitev javne službe v skladu 
z drugim odstavkom 10. člena tega odloka,

7. niti v drugem predvidenem terminu izvajalcu javne služ-
be ne omogoči izvedbe redne storitve javne službe v skladu z 
sedmim odstavkom 13. člena tega odloka,

8. storitev javne službe ne naroči pri izvajalcu javne služ-
be v skladu z osmim odstavkom 13. člena tega odloka,

9. blato uporabi za gnojilo v kmetijstvu v nasprotju s 
14. členom tega odloka,

10. posega v objekte in naprave javne kanalizacije v na-
sprotju s šestim odstavkom 16. člena tega odloka,

11. svoje stavbe ne priključi na javno kanalizacijo v skladu 
s prvim odstavkom 18. člena tega odloka,

12. svoje stavbe ne priključi na javno kanalizacijo v roku v 
skladu s tretjim odstavkom 19. člena tega odloka,

13. svojo stavbo priključi na javno kanalizacijo brez so-
glasja izvajalca javne službe v skladu s četrtim odstavkom 
19. člena tega odloka,

14. izvajalcu javne službe pred izvedo priključitve svoje 
stavbe na javno kanalizacijo ne dopusti pregleda ustreznosti 
izvedbe kanalizacijskega priključka ali nadzora nad izvedbo pri-
ključitve v skladu s sedmim odstavkom 19. člena tega odloka,

15. izvede priključitev stavbe na javno kanalizacijo v na-
sprotju z osmim odstavkom 19. člena tega odloka,

16. ne ravna v skladu z devetim odstavkom 19. člena 
tega odloka,

17. izvajalcu javne službe ne omogočiti dostop in vstop v 
revizijski jašek oziroma v svojo stavbo v skladu s petim odstav-
kom 21. člena tega odloka,

18. ukine kanalizacijski priključek v nasprotju z drugim 
odstavkom 24. člena tega odloka,

19. je podan katerikoli razlog od 1. do 10. točke prvega 
odstavka 26. člena za prekinitev odvajanja odpadne vode,

20. ne ravna v skladu s katerokoli od 1. do 19. točke pr-
vega odstavka 32. člena tega odloka, razen 17. točke prvega 
odstavka 32. člena tega odloka,

21. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 32. člena tega 
odloka,

22. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 32. člena tega 
odloka,

23. ne ravna v skladu s katerokoli od 1. do 16. točke pr-
vega odstavka 33. člena tega odloka, razen 14. točke prvega 
odstavka 33. člena tega odloka,

24. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 33. člena tega 
odloka,

25. ne ravna v skladu s 34. členom tega odloka,
26. ravna v nasprotju s prvim ali v nasprotju z drugim 

odstavkom 35. člena tega odloka,
27. ne pridobi soglasja v skladu z prvim odstavkom 

44. člena tega odloka,
28. ne ravna v skladu s četrtim odstavkom 45. člena tega 

odloka,
29. industrijske odpadne vode ne odvaja v javno kanali-

zacijo, ne čisti v komunalni čistilni napravi ter v zvezi s tem z 
izvajalcem javne službe ne sklene pogodbe o izvajanju poseb-
ne storitve v skladu z drugim odstavkom 48. člena tega odloka,

30. ne zagotovi ali ne vzdržuje merilnega mesta v skladu 
s prvim odstavkom 49. člena tega odloka,

31. izvajalcu javne službe ne sporoča podatkov v skladu 
s 50. členom tega odloka,

32. padavinske odpadne vode ne odvaja v javno kana-
lizacijo ter v zvezi s tem z izvajalcem javne službe ne sklene 
pogodbe o izvajanju posebne storitve v skladu z drugim odstav-
kom 51. člena tega odloka.

(2) Z globo 600 evrov se za prekrške iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

(3) Samostojni podjetnik posameznik ter posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekrške iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje z globo 2.000 evrov.

(4) Odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika ter odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opra-
vlja dejavnost se za prekrške iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje z globo 600 evrov.

(5) Posameznik se za prekrške iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje z globo 400 evrov.

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

57. člen
Ne glede na predpis, ki ureja metodologijo za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja, se do vzposta vitve posameznih delov stavb oziro-
ma posameznih delov gradbeno inženirskih objektov v katastru 
stavb, za obračun storitev javne službe uporablja obstoječe 
obračunske vo domere.
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58. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 43/09, 34/12).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 354-0024/2014/34(67)
Tržič, dne 22. maja 2014

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

1726. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
podjetja Komunala Tržič d.o.o.

Na podlagi 471., 474. in 523. člena Zakona o gospodar-
skih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. 
US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 
100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US: 
U-I-311/11-16, 82/13; ZGD-1) ter 9. in 18. člena Statuta Občine 
Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 
30. seji dne 22. 5. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja 

Komunala Tržič d.o.o.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. 

(Uradni list RS, št. 18/14) se za 26. členom, v 7. poglavju 
Prehodne in končne določbe, doda nov člen številka 26.a, ki 
se glasi:

»Podjetje ima pravico in dolžnost izvajati vse tiste go-
spodarske javne službe, ki jih je do dne uveljavitve Odloka o 
ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.« (Uradni list RS, 
št. 21/09) izvajalo Javno podjetje Komunala Tržič d.o.o. ter ima 
v zvezi s tem vsa pooblastila po tem odloku.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-13/2013
Tržič, dne 22. maja 2014

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

1727. Sklep o določitvi javne infrastrukture 
na področju kulture v Občini Tržič

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1; Uradni list RS, št. 77/07, 
56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 11/13) in 9. člena Statuta Občine 
Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič 
na 30. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju 

kulture v Občini Tržič

1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture v Občini Tržič 

postanejo naslednje nepremičnine, ki so v javni lasti in so 
namenjene kulturi:

– Tržiški muzej – stavba z naslovom Muzejska ulica 11, 
4290 Tržič s pripadajočim zemljiščem; zemljiškoknjižni podatki: 
parc. št. 347/1 (pozidano zemljišče, v izmeri 569 m2), parc. 
št. 347/8 (pozidano zemljišče, v izmeri 235 m2), obe k.o. Tržič,

– Kurnikova hiša – stavba z naslovom Kurnikova pot 2, 
4290 Tržič s pripadajočim zemljiščem; zemljiškoknjižni podatki: 
parc. št. 20 (pozidano zemljišče, v izmeri 120 m2) in parc. št. 21 
(pozidano zemljišče, v izmeri 39 m2), obe k.o. Tržič.

2. člen
Kot javno infrastrukturo na področju kulture se razglasi 

tudi pripadajoče prostore, opremo in naprave na in v navedenih 
nepremičninah, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi.

3. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se zaznamuje v 

zemljiški knjigi kot javno infrastrukturo na področju kulture.

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

Republike Slovenije.

Št. 478-0071/2013
Tržič, dne 22. maja 2014

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

LJUBLJANA

1728. Sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, 
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana

Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in 
ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 
56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih 
v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na svoji 19. redni seji, dne 
5. junija 2014 soglasno sprejel naslednji

S K L E P

1. Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. soglaša, da se pri oblikovanju cene 
za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, spre-
meni postavka »donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva za izvajanje storitev javne službe«, in sicer tako, da se 
namesto dosedanjega 5 % donosa pri oblikovanju cene upošte-
va 0 % donos, ter da se v strukturi cene za storitve, povezane 
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami, zaračunana cena storitve 
zniža za 30 % v breme rezultata družbe JAVNO PODJETJE 
VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o. za leto 2014, kar skupaj 
predstavlja 33,3 % znižanje cene storitve.

2. Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. soglaša, da se dodatna praznjenja 
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nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav v obdobju treh let od 1. 4. 2014 ne zaraču-
navajo.

3. Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAV-
NI HOLDING Ljubljana, d.o.o. soglaša, da se v primeru, 
da kljub znižanju cen za storitve, povezane z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami, prihaja pri posameznih uporabnikih, 
ki so te storitve uporabljali že v obdobju pred 1. 4. 2014 do 
prevelikih odstopanj, vsak primer individualno obravnava.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu 
občine, uporablja se od 1. 6. 2014.

Spremembo cenika storitev obveznih občinskih javnih 
služb varstva okolja oblikuje in objavi izvajalec javne službe 
na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.

Št. 44-SU/2014
Ljubljana, dne 5. junija 2014

Svet ustanoviteljev javnih podjetij,
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, 

d.o.o.
Zoran Janković l.r.

Predsednik

ŠMARJEŠKE TOPLICE

1729. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice 
(Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmar-
ješke Toplice na 32. redni seji dne 27. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I.
Ukine se status javnega dobra na naslednjih nepremič-

ninah:
a) parcelna št. 2913/3 k. o. 1466 – Gorenja vas (ID 6041936);
b) parcelna št. 2909/2 k. o. 1466 – Gorenja vas (ID 766797);
c) parcelna št. 2955/5 k. o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6293853);
d) parcelna št. 2773/6 k. o. 1462 – Zbure (ID 6215698);
e) parcelna št. 2773/2 k. o. 1462 – Zbure (ID 6215694);
f) parcelna št. 2812/2 k. o. 1462 – Zbure (ID 4125434);
g) parcelna št. 2811/2 k. o. 1462 – Zbure (ID 6167015);
h) parcelna št. 2812/5 k. o. 1462 – Zbure (ID 6216795);
i) parcelna št. 2898/2 k. o. 1466 – Gorenja vas (ID 6161208);
j) parcelna št. 2898/4 k. o. 1466 – Gorenja vas (ID 6161210);
k) parcelna št. 2917/2 k. o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307248);
l) parcelna št. 1500/2 k. o. 1461 – Žaloviče (ID 6193350);
m) parcelna št. 2917/3 k. o. 1466 – Gorenja vas 

(ID 6307247).

II.
Pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa se vknjiži 

lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 
66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0004/2014
Šmarjeta, dne 27. maja 2014

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
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POPRAVKI

1730. Tehnični popravek Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za jugozahodni del 
ureditvenega območja mesta Kočevje, za del 
planske celote P5 – tabelarični del

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list 
RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) 
in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, 
št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 36. redni 
seji dne 27. 5. 2014 sprejel

T E H N I Č N I   P O P R A V E K
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih  

za jugozahodni del ureditvenega območja mesta 
Kočevje, za del planske celote P5  

(Uradni list RS, št. 23/91) 
– tabelarični del

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za jugozaho-
dni del ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske 
celote P5 (Uradni list RS, št. 23/91) se pri novogradnjah v 
vrzelih v coni S11, ne glede na grafični prikaz, upošteva samo 
tabelarični del (katalog morfoloških enot).

Namenska raba zemljišč znotraj morfološke enote se ne 
spremeni.

Tehnični popravek začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-6/2013-2302
Kočevje, dne 28. maja 2014

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič l.r.
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MINISTRSTVA
1685. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja skle-

pov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih 
aktov, dokumentov in informacij 4489

USTAVNO SODIŠČE
1686. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča 

v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani 4490

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
1687. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana držav-

nega sveta 4493

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1688. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na ob-
močju Slovenije za maj 2014 4493

OBČINE
CELJE

1689. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske pro-
store 4494
KAMNIK

1690. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ka-
mnik za leto 2013 4494

1691. Odlok o spremembah Odloka o določitvi območij 
krajevnih skupnosti in volitvah v Svete krajevnih 
skupnosti v Občini Kamnik 4495

1692. Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev pre-
vzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema 
blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega na-
zivnega premera vodomera za obračunavanje sto-
ritev gospodarskih javnih služb varstva okolja 4499
KOBARID

1693. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rav-
nanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid 4499

1694. Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj 
in nagrad Občine Kobarid 4500

1695. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč 
družini na domu 4500

1696. Sklep o začetku postopka dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta (OPN) Kobarid 4500
KOSTANJEVICA NA KRKI

1697. Sklep o določitvi vrednosti točke za nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevi-
ca na Krki za leto 2014 4501
LJUBLJANA

1698. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 302 Vrtno mesto 
Kozarje – del 4501

1728. Sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, poveza-
nih v JAVNI HOLDING Ljubljana 4549
METLIKA

1699. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 
dom Metlika 4502
NOVA GORICA

1700. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve 4505
1701. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova 

Gorica 4506
1702. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in pada-

vinske odpadne vode na območju Mestne občine 
Nova Gorica 4514

NOVO MESTO
1703. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne 

občine Novo mesto za leto 2014 4524
1704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina 4527
1705. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

dodelitvi proračunskih sredstev za namen subven-
cioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav 
in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto 4527

1706. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Novo mesto 4528
OSILNICA

1707. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osil-
nica za leto 2013 4528
RADEČE

1708. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana 
Občinskega sveta Občine Radeče 4530

1709. Sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana 
Občinskega sveta Občine Radeče 4530
ROGAŠKA SLATINA

1710. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred 4530
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

1711. Sklep o ukinitvi javnega dobra 4530
ŠMARJE PRI JELŠAH

1712. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o dolo-
čitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih 
skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah 4531

1713. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javne-
ga vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Šmarje pri Jelšah 4532

1714. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve 2014 v Občini Šmarje pri Jelšah 4532

1715. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 4533
ŠMARJEŠKE TOPLICE

1729. Sklep o ukinitvi javnega dobra 4550
TREBNJE

1716. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene iz-
vajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki 4533

1717. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega pro-
stora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandi-
datov ter njihovih programov za lokalne volitve v 
Občini Trebnje v letu 2014 4534

1718. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2014 4534
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