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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/2010), 29. člena Zako-
na o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4, (14/2013 
popr.)), 109. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 
12/04, 18/07 in MUV št. 13/08) in 96. člena Poslovnika občinske-
ga sveta (Uradni list RS št. 12/04 in MUV št. 13/08), je Občinski 
svet Občine Kungota na 15. seji dne 10. aprila 2013 sprejel

O D L O K
o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Kungota za leto 2013

V odloku o proračunu Občine Kungota za leto 2013 (MUV št. 
4/2013) se višina proračuna spremeni tako, da se glasi:

1. VIŠINA PRORAČUNA

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

Skupina / podskupina kontov v EUR
A.  BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV PLAN 2013
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.802.340
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.691.910
 70  DAVČNI PRIHODKI 3.161.600
  700  Davki na dohodek in dobiček 2.892.000
  703  Davki na premoženje 156.400
  704  Domači davki na blago in storitve 113.200
  706  Drugi davki
 71  NEDAVČNI PRIHODKI 530.310
  710  Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 118.610
  711  Takse in pristojbine 3.000
  712  Globe in druge denarne kazni 168.700
  713 Prihodki od prodaje blaga in 

storitev
  714  Drugi nedavčni prihodki 240.000
 72  KAPITALSKI PRIHODKI 150.000
  720  Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev
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  442  Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

  443  Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) -1.000

C.  RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (50)
 50  ZADOLŽEVANJE
  500  Domače zadolževanje
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (55) 186.800
 55  ODPLAČILA DOLGA 186.800
  550  Odplačila domačega dolga 186.800
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -56.000
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -186.800
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -.131.800
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31.12.2012 56.000

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku. 

Številka: 410-09/2012 Župan Občine Kungota
Datum: 11. april 2013 Igor Stropnik, s. r.

  721  Prihodki od prodaje zalog
  722  Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 150.000

 73  PREJETE DONACIJE 600
  730  Prejete donacije iz domačih virov 600
  731  Prejete donacije iz tujine
 74  TRANSFERNI PRIHODKI 959.830
  740  Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 428.230
  741  Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev EU 531.600
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.670.540
 40  TEKOČI ODHODKI 1.636.509
  400  Plače in drugi izdatki zaposlenim 278.070
  401  Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 44.289
  402  Izdatki za blago in storitve 1.248.350
  403  Plačila domačih obresti 53.300
  409  Rezerve 12.500
 41  TEKOČI TRANSFERI 1.439.250
  410  Subvencije
  411  Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 571.300
  412  Transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 63.450
  413  Drugi tekoči domači transferi 804.500
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI 1.594.781
  420  Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 1.594.781
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI
  430  Investicijski transferi
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 131.800
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
 IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

 75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750  Prejeta vračila danih posojil
  751  Prodaja kapitalskih deležev
  752  Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.000

  440  Dana posojila
  441  Povečanje kapitalskih deležev in 

naložb 1.000
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Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010 
in 40/2012-ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011), 149. člena Za-
kona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-
UPB1, 49/2006-ZMetD, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012), 3. člena Zakona o pre-
krških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in 21/2013), 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske od-
padne vode (Uradni list RS, št. 88/2011 in 8/2012) in 17. člena 
Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, št. 12/2004, 18/2007 in 
MUV št. 13/2008)je Občinski svet Občine Kungota na svoji 15. 
seji dne 10. aprila 2013, sprejel

O D L O K
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Kungota
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3. člen
(uporabniki)

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

(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru solastništva stav-
be, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta obveznosti 
uporavnika javne službe lahko izvaja eden od lastnikov, če je med 
njimi o tem dosežen pisni dogovor.

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

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

4. člen
(izrazi)

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je 
določeno v zakonu s področja varstva okolja in v podzakonskih 
predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi. 

5. člen
(uporaba predpisov)

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

2 ORgANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska 
javna služba.

(2) Koncesijo podeljuje občina.

3 VRSTE IN OBSEg STORITEV JAVNE SLUŽBE 
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 

7. člen
(zagotavljanje javne službe)

Občina zagotavlja javno službo na območju celotne občine 
na podlagi tega odloka v skladu z uredbo, ki ureja odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

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

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

službe na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno 
kanalizacijo, zagotavljati:
• odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja 

v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, in

1 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne go-
spodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na območju 
Občine Kungota (v nadaljevanju: občina).

(2) S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, 
ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe 

po vrstah in številu izvajalcev,
2. vrsto in obseg storitev in naloge javne službe ter njihovo pro-

storska razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
4. pravice in obveznosti uporabnikov, 
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja, 
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje jav-

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

7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe.

2. člen
(javna služba)

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

v javno kanalizacijo;
• prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih 

greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE1, in malih čistilnih naprav z zmogljivostjo 
enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, 
na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, 
v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestano-
vanjskih stavb;

• čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prej-
šnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi;

• zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega moni-
toringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo 
enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, 
na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, 
v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestano-
vanjskih stavb;

• odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja 
v javno kanalizacijo z javnih površin in streh.
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter pada-

vinske vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za javno službo, 
tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in 
čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(3) Za javno službo se šteje tudi odvajanje in čiščenje pada-
vinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zaseb-
nih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in ki pripadajo stav-
bi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska 
odpadna voda s streh.

1 PE (populacijski ekvivalent) je enota za obremenjevanje vode, določena s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo.
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tijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe 
zagotavlja samo storitve iz tretje alineje prejšnjega odstavka.

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

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

10. člen
(čiščenje odpadne vode in obdelava blata)

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

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

(3) Obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki 
se nanašajo na komunalno odpadno vodo in blato, ki nastane pri 
čiščenju komunalne odpadne vode, ter na padavinsko odpadno 
vodo s streh in javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 
izvajalec javne službe izvaja v okviru obveznih storitev iz 8. in 9. 
člena tega odloka.

11. člen
(načrt gospodarjenja z blatom)

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

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

12. člen
(program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode)
(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom od-

vajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga 
pripravi izvajalec javne službe v skladu z določili uredbe, ki ureja 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev 
najkasneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom nje-
gove veljavnosti. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna 
oseba izvajalca javne službe.

(2) V primeru sprememb v času veljavnosti programa iz prej-
šnjega odstavka tega člena izvajalec javne službe program spre-
meni in ga pošlje občini v potrditev. Po potrditvi občine program 
potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe. 

• odvajanje in čiščenje odpadne padavinske odpadne vode, ki 
se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje 
javne kanalizacije.
(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe upra-

vljati:
• male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo 

zagotavlja občina, 
• nepretočne greznice, ki jih zagotavlja občina in upravlja izva-

jalec javne službe.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in či-

ščenje:
• padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s 

površin, ki niso javne površine in
• industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

(4) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe iz-
vaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno 
storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom 
infrastrukture.

(5) 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 ži-
vljenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.

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

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

službe na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanaliza-
cijo in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb 
izven teh območij zagotavljati:
• prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepre-

točnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje 
na komunalni ali skupni čistilni napravi;

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

• prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obra-
tovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo sno-
vi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih 
voda, in

• prve meritve in obratovalni monitoring za male čistilne napra-
ve z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti 
javne kanalizacije, v katere se lahko odvaja komunalna od-
padna voda iz nestanovanjskih stavb, v skladu s predpisi, ki 
urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni 
monitoring odpadnih voda.
(2) V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem go-

spodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata 
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s 
komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skla-
diščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kme-
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odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, 
njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem blata z uporabo sto-
ritev javne službe. 

(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko, če je skupna obre-
menitev zaradi odvajanja odpadne vode iz stavb manjša od 50 
PE, komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi ali stavbah, 
izjemoma zbira v nepretočni greznici, če so izpolnjeni pogoji 
iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz malih komunalnih čistilnih naprav in če je letna obremenitev 
zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m 
dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev 
stavbe na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 
0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja 
nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije 
pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje, njen upravljavec pa 
mora zagotoviti prevzem celotne količine komunalne odpadne 
vode z uporabo storitev javne službe. 

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

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

4.2.1 Priključitev na javno kanalizacijo

15. člen
(priključitev na javno kanalizacijo)

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

(2) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporab-
nika o pogojih odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v javno kanalizacijo.

16. člen
(kanalizacijski priključek)

(1) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in po-
teka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje 
preko revizijskega jaška do vključno zadnjega revizijskega jaška 
pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Izvedba hi-
šnega priključka na javno kanalizacijsko omrežje brez revizijske-
ga jaška ni dovoljena.

(2) Kanalizacijski priključek ni objekt javne kanalizacije in 
pripada stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem 
nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda. 

(3) Stroški izgradnje in vzdrževanja kanalizacijskega pri-
ključka bremenijo uporabnika javne službe. 

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

(3) Občina program potrdi, če je skladen z določili tega od-
loka.

(4) Program iz prvega odstavka tega člena mora izvajalec jav-
ne službe objaviti na svetovnem spletu ter uporabnikom javne 
službe omogočiti vpogled tudi v tiskani izvod na sedežu izvajalca 
javne službe.

4 POgOJI ZA ZAgOTAVLJANJE 
IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE

4.1 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb

13. člen
(opremljenost z javno kanalizacijo)

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

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

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

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

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na območjih 
iz prejšnjega člena komunalna odpadna voda izjemoma odvaja 
v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 
50 PE, ki jo zagotavlja občina, če je letna obremenitev zaradi 
nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine 
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe 
na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, 
odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad ni-
vojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni 
mogoče brez naprav za prečrpavanje, malo čistilno napravo pa 
upravlja izvajalec javne službe. 

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na območjih 
iz prejšnjega člena komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v 
nepretočno greznico, ki jo zagotavlja občina in upravlja izvajalec 
javne službe, če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav, in če je letna obremenitev zaradi nastajanja 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 komu-
nalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v 
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez na-
prav za prečrpavanje. 

(5) Na območjih, ki niso območja iz prejšnjega člena, mo-
rajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne 
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• izvajalec javne službe ni izdal potrdila iz osmega odstavka 16. 
člena tega odloka.
(3) Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma 

pred povečanjem obstoječe priključne moči mora bodoči upo-
rabnik plačati pristojbino v skladu s cenikom storitev. O plačilu 
pristojbine skleneta bodoči uporabnik in izvajalec javne službe 
posebno pogodbo. 

4.2.2 Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije

19. člen
(odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije)

(1) Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije je 
dovoljen na predlog lastnika objekta v primeru rušenja priključ-
nega objekta. 

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

(3) Vlogo za odklop kanalizacijskega priključka z javne kana-
lizacije mora podati lastnik objekta, ki objekt ruši v pisni obliki, 
najkasneje 30 dni pred predvidenim odklopom priključka. K vlo-
gi mora priložiti ustrezno gradbeno dovoljenje. 

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

4.3 Prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč 

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

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

javne službe lastniku premičnega suhega stranišča oz. uporabni-
ku, ki preda goščo v obdelavo na podlagi cenika izvajalca javne 
službe. 

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

kanalizacijo

21. člen
(praznenje nepretočnih greznic)

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

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

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

(6) Če uporabnik ne poveri gradnje kanalizacijskega priključ-
ka izvajalcu javne službe, mora njegovo gradnjo nadzorovati po-
oblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. Stroške nadzora za-
računa izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega 
cenika izvajalca javne službe. 

(7) Uporabnik je dolžan zgraditi kanalizacijski priključek v 
skladu z načrtom za izvedbo hišnega priključka. Načrt lahko iz-
dela vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projek-
tanta po zakonu o graditvi objektov. K načrtu hišnega priključka 
poda soglasje izvajalec javne službe.

(8) Izvajalec javne službe izda na podlagi prijave uporabnika, 
po končani montaži in preizkusu vodotesnosti, uporabniku potr-
dilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z načrtom za 
izvedbo hišnega priključka v roku 30 dni po (izvedenem kvalite-
tnem pregledu hišnega priključka. 

(9) Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prejšnje-
ga odstavka tega člena z odločbo, če kanalizacijski priključek ni 
zgrajen v skladu z načrtom za izvedbo hišnega priključka in nalo-
ži uporabniku odpravo pomanjkljivosti. 

17. člen
(prijava gradnje kanalizacijskega priključka)

(1) Uporabnik mora najmanj 30 dni pred začetkom gradnje 
kanalizacijskega priključka prijaviti izvajalcu javne službe za-
četek gradnje kanalizacijskega priključka ter si na podlagi pisne 
vloge pridobiti soglasje izvajalca javne službe k načrtu za izved-
bo hišnega priključka.

(2) K pisni vlogi iz prvega odstavka tega člena mora uporab-
nik priložiti:
1. pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje 

na javno kanalizacijo, ali dokazilo, da je bil objekt zgrajen 
pred letom 1967,

2. potrjen izris iz katasterskega načrta za objekt, ki se priključuje 
na javno kanalizacijo,

3. načrt za izvedbo hišnega priključka grafični prikaz, iz katere-
ga je razvidna lega in tlorisna velikost objekta (situacija) ter 
predvideni priključki na javno infrastrukturo,

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

18. člen
(priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na 

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

ga priključka na javno kanalizacijo izvede na stroške uporabnika 
izvajalec javne službe, na podlagi izdanega potrdila iz osmega 
odstavka 16. člena tega odloka. 

(2) Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni do-
voljena, če:
• je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalite-

tnega odvajanja odpadnih vod,
• odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehansko in 

biološko očistiti, oziroma so te odpadne vode po kvaliteti v 
nasprotju z veljavnimi predpisi,
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24. člen
(začasna prekinitev odvajanja komunalne in padavinske 

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

komunalne in padavinske odpadne vode zaradi izvedbe planira-
nih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, 
za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah jav-
ne kanalizacije. 

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

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

25. člen
(prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne 

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

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

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

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

4.6 Evidence

26. člen
(evidence)

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

4.7 Obveščanje uporabnikov javne službe

27. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so 
priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:
• na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti komu-

nalna in padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kana-
lizacijo, in

• o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
v javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so 

lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic, 
malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 
PE, in malih komunalnih čistilnih naprav, ki niso objekti javne 
kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna voda iz ne-
stanovanjskih stavb, pisno obveščati:
• na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali ob-

deluje komunalno odpadno vodo in blato,

22. člen
(prevzem blata iz obstoječih greznic)

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

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

(3) Stroške prevzema blata iz obstoječih greznic zaračuna iz-
vajalec javne službe uporabniku na podlagi cenika izvajalca jav-
ne službe.

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

4.5 Prekinitev odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode

23. člen
( prekinitev odvajanja komunalne odpadne vode)

(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez 
odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob 
tem, prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
v javno kanalizacijo s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodo-
voda, če:
• z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali 

javni vodovod,
• stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka 

ogroža zdravje uporabnikov,
• odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in varno 

obratovanje javne kanalizacije, 
• kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne ustreza 

zahtevam veljavne zakonodaje,
• če niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo 

določeni s tem odlokom,
• če uporabnik ne izpolnjuje pogojev določenih s tem odlokom,
• če uporabnik ne poravna računov za izvajanje storitev javne 

službe tudi po prejemu opomina, vendar s tem ne sme biti 
prizadet drug uporabnik,

• če uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega priključ-
ka zaradi rušenja objekta.
(2) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja komu-

nalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena 
prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na 
podlagi koncesije.

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

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

(5) Stroški prekinitve odvajanja komunalne in padavinske od-
padne vode in stroški ponovne priključitve na javno kanalizacijo 
se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. Stroške za 
škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi izvajalec javne 
službe.
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• dolžnost spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode,

• uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko od-
padno vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh 
spremembah, predložiti izvajalcu javne službe analizo odpa-
dne vode, izdelavno v skladu s predpisi,

• če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, 
morajo izvajalca pismeno obvestiti o spremembah načina 
obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnolo-
ških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih 
učinkov predčiščenja,

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

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

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

• upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in 
čiščenju odpadne vode. 
(2) Uporabniki ne smejo prekiniti odvajanja komunalne in pa-

davinske odpadne vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokov-
nim delom onemogočiti. 

30. člen
(prepovedi)

(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti 
komunalno odpadno vodo, ki bi lahko:
• povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
• povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, na-

prave, opremo in ogrožale zdravje ljudi,
• povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje 

sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
• stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in 

tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
• povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini,
• povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane tempe-

rature,
• zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
• povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
• vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov 

in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi mejnimi 
vrednostmi. 
(2) Uporabnik ne sme sanitarni priključek izvesti na meteor-

no javno kanalizacijo ali meteorni priključek na sanitarno javno 
kanalizacijo.

(3) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne kana-
lizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta dol-
žan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo škode.

31. člen
(obveznosti izvajalcev del)

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

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

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

• o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega mo-
nitoringa za male komunalne čistilne naprave, ki niso objek-
ti javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna 
voda iz nestanovanjskih stavb. 
(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in dru-

gega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih po 
sprejemu programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe iz 
drugega odstavka tega člena in občino obvestiti o datumu dejan-
skega opravljanja obveznih storitev javne službe najmanj 15 dni 
pred predvideno izvedbo storitve.

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

5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
STORITEV JAVNE SLUŽBE TER PREPOVEDI

28. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)

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

29. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
• zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, skladno s teh-

nično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne 
službe,

• omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije 
in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratoval-
nega časa,

• redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in na-
pravami, priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik 
obratovanja posamezne interne čistilne naprave,

• redno kontrolirati sestavo odpadne vode in rezultate na zahte-
vo posredovati izvajalcu javne službe,

• pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na jav-
ni kanalizaciji,

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

• redno plačevati odvajanje in čiščenje komunalne in padavin-
ske odpadne vode na podlagi izdanih računov,

• odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentra-
cij, določenih s predpisi, 

• dolžnost prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo 
količine in kvalitete odpadne vode takoj, ko ugotovijo spre-
membo,
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nestanovanjskih stavb, niso objekti javne kanalizacije in pripada-
jo stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja 
komunalna ali padavinska odpadna voda.

(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz prej-
šnjega odstavka mora zagotoviti lastnik stavbe ali inženirskega 
objekta, ki mu objekti iz prejšnjega odstavka pripadajo, in so v 
njegovi lasti in upravljanju. 

8 CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

36. člen
(oblikovanje cen)

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

9 JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

37. člen
(javna pooblastila)

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

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

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

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

(5) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge 
javne službe, ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne služ-
be so:
• razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,
• investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napra-

vami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.

10 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

38. člen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni 
občinski inšpekcijski organ. 

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

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

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

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

6 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN 
NJENEgA OBLIKOVANJA

32. člen
(viri financiranja storitev)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne 
službe:
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
• iz proračuna občine,
• iz dotacij, donacij in subvencij,
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine. 

33. člen
(viri financiranja infrastrukture)

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
• iz proračuna občine,
• iz dotacij, donacij in subvencij,
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

7 VRSTA IN OBSEg OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

34. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)

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

(2) Javna kanalizacija iz prvega odstavka tega člena so in-
frastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne vode. 

(3) Infrastrukturne objekte in naprave kanalizacije iz drugega 
odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom 
in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo.

(4) Uporaba infrastrukturnih objektov in naprav iz prvega od-
stavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer je vzposta-
vljen javni kanalizacijski sistem. 

(5) Infrastruktura lokalnega pomena iz prvega odstavka tega 
člena je javno dobro in izven pravnega prometa. Na njej ni mogo-
če dobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvar-
nih pravic.

35. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)

(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne 
greznice, obstoječe greznice, male čistilne naprave z zmogljivo-
stjo manjšo od 50 PE, in male komunalne čistilne naprave, z zmo-
gljivostjo enako in večjo od 50 PE, v katere se odvaja odpadna iz 
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Na podlagi določila 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 332/1993, 30/1998-ZZLPPO, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 36. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006) 
in 17. člena Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, št. 12/2004, 
18/2007 in MUV št. 13/2008) je občinski svet Občine Kungota 
na svoji 15. seji, dne 10. aprila 2013, sprejel 

O D L O K
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 

lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kungota

1 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo:
• predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) v Občini Kungo-
ta.
(2) S tem odlokom se določijo:

• dejavnosti, ki so predmet javne službe, 
• območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do 

uporabnikov,
• pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
• javna pooblastila koncesionarju,
• splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih 

dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
• vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
• začetek in čas trajanja koncesije,
• viri financiranja javne službe,
• način plačila koncesionarja,
• nadzor nad izvajanjem javne službe,
• prenehanje koncesijskega razmerja,
• organ, ki opravi izbor koncesionarja,
• organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
• druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne služ-

be.

2 PREDMET JAVNE SLUŽBE

2. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)

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

v javno kanalizacijo;
• prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih 

greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, in malih čistilnih naprav z zmogljivostjo 
enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, 
na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, 
v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestano-
vanjskih stavb;

11 PREDPISI, SPREJETI NA PODLAgI TEgA ODLOKA

39. člen
(cenik storitev)

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

(2) Cenik storitev in njegove spremembe in dopolnitve se ob-
javijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati petnajsti dan 
po objavi. 

12 KAZENSKE DOLOČBE

40. člen
(prekrški)

(1) Z globo 1200 eurov se kaznujeta za prekršek pravna oseba 
in samostojni podjetnik posameznik, če:
• se ne priključi na javno kanalizacijo (četrti odstavek 34. čle-

na),
• uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja izva-

jalca javne službe (peti odstavek 16. člena),
• pred gradnjo kanalizacijskega priključka ne prijavi gradnje 

izvajalcu javne službe (prvi odstavek 17. člena),
• priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni dovo-

ljeno (drugi odstavek 18. člena),
• sanitarni priključek izvede na meteorno javno kanalizacijo ali 

če meteorni priključek izvede na javno kanalizacijo (drugi od-
stavek 30. člena),

• hišni priključek izvede v naravno okolje ali odpadno vodo iz-
pušča v naravno okolje,

• ne odklopi priključka v skladu z določili tega odloka (19. 
člen),

• prekine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
drugemu uporabniku (drugi odstavek 29. člena),

• v javno kanalizacijo odvaja komunalno odpadno vodo v na-
sprotju z določili 30. člena tega odloka,

• ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred 
izvedbo del, s katerimi posegajo v in na območje kanalizacij-
skega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so po-
trebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in 
padavinskih voda (prvi odstavek 31. člena).
(2) Z globo 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega 

člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje fizična oseba.

13 KONČNA DOLOČBA

41. člen
(veljavnost odloka)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o od-
vajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na 
območju Občine Kungota (Ur. list RS, št. 21/2001, 66/2002 in 
71/2004).

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku.

Številka: 007-01/2013 Župan Občine Kungota
Datum: 11. april 2013 Igor Stropnik, s. r.
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• čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prej-
šnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi;

• zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega moni-
toringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo 
enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, 
na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, 
v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestano-
vanjskih stavb;

• odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja 
v javno kanalizacijo z javnih površin in streh.
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter pada-

vinske vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za javno službo, 
tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in 
čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(3) Za javno službo se šteje tudi odvajanje in čiščenje pada-
vinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zaseb-
nih utrjenih površin, ki niso večje od 100m2 in ki pripadajo stav-
bi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska 
odpadna voda s streh.

3 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, 
UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV

3. člen
(območje izvajanja javne službe)

Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju Obči-
ne Kungota (v nadaljevanju: občina).

4. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali 
gradbenega inženirskega objetka in upravljavci javnih površin, za 
katere se zagotavlja izvajanje javne službe.

(2) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kva-
litetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki je enako 
dostopna vsem uporabnikom na območju občine. 

4 POgOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI 
KONCESIONAR

5. člen
(pogoji)

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnju-
je pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane 
gospodarske javne službe. 

(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravlja-
nje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne 
službe so:
• da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne 

službe,
• da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za 

izvajanje javne službe,
• da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,
• da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z 

zakonom predpisana.

(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu pred-
ložiti: 
• program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske od-

padne vode, ki ga pripravi v skladu z določili uredbe, ki ure-
ja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode, z oceno stroškov,

• program vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja katastra komu-
nalnih naprav, z oceno stroškov.

5 JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

6. člen
(javno pooblastilo)

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

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

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

6 SPLOŠNI POgOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

7. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo okolja ter podzakonskimi akti sprejetimi na njegovi pod-
lagi in predpisi občine.

7 OBSEg MONOpOlA

8. člen
(obseg monopola)

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega 
člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.

(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izva-
janje dejavnosti javne službe.

8 ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

9. člen
(začetek koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske po-
godbe.

10. člen
(trajanje koncesije)

Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
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potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem ob-
segu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil 
ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe. 

(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v 
koncesijski pogodbi.

17. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na 
določila koncesijske pogodbe:
• če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to dolo-

čenem roku,
• če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot 

gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska 
javna služba,

• če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skrat-
ka tako, da je so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,

• če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navo-
dili koncedenta,

• zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in 
določil koncesijske pogodbe,

• če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom konce-

sije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete 
alinee prvega odstavka tega člena.

(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo 
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odško-
dnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih 
javnih služb.

12 PREVZEM JAVNE SLUŽBE V REŽIJO

18. člen
(prevzem javne službe v režijo)

(1) Koncedent lahko prevzamejo javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski po-

godbi.

13 NAČIN PODELITVE KONCESIJE

19. člen
(javni razpis)

(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega 
razpisa. 

(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in na spletnih straneh občine.

20. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega 
akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih 
javnih služb in zakona, ki ureja področje javno-zasebnega par-
tnerstva ter zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj eden po-
nudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene po-
goje.

(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi. 

9 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN SREDSTVA 
ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE

11. člen
(viri financiranja javne službe)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne 
službe:
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
• iz proračuna občine,
• iz dotacij, donacij in subvencij,
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine. 

12. člen
(sredstva za razvoj infrastrukture)

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
• iz proračuna občine,
• iz dotacij, donacij in subvencij,
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

10 NADZOR NAD IZVAJANJEM gOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE

13. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvajajo pristojne 
službe občinske uprave občine.

(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pri-
stojna inšpekcijska služba.

11 PRENEHANJE KONCESIJSKEgA RAZMERJA

14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
• s prenehanjem koncesijske pogodbe,
• z odkupom koncesije,
• z odvzemom koncesije,
• s prevzemom javne službe v režijo,
• v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.

15. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:
• po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
• z odpovedjo,
• z razdrtjem.

(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter dru-
ge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdr-
tju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

16. člen
(odkup koncesije)

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, 
da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred 
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26. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati 
javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi 
višje sile. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima konce-
sionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so 
nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepred-
vidljivih okoliščinah.

(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje 
sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazu-
mno med koncedentom in koncesionarjem.

27. člen
(odgovornost za škodo)

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo 
pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri 
njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

28. člen
(začasen prevzem)

V kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri 
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko 
njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne 
službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.

29. člen
(vrsta odgovornosti)

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvaja-
nju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim 
osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogo-
vorjena drugačna odgovornost. 

30. člen
(zavarovanje odgovornosti za škodo)

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki 
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo 
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za 
škodo, jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali 
drugim osebam.

(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s kon-
cesijsko pogodbo.

17 KONČNA DOLOČBA

31. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-
ne veljati osmi dan po objavi.

Številka: 007-02/2013 Župan Občine Kungota
Datum: 11. april 2013 Igor Stropnik, s. r.

21. člen
(vsebina javnega razpisa)

(1) Vsebino javnega razpisa določa zakon, ki ureja področje 
javno-zasebnega partnerstva.

(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega 
člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 
in so določeni v 5. členu tega odloka in pogoje določene v razpi-
sni dokumentaciji.

(3) Merila za izbor koncesionarja se določijo v razpisni do-
kumentaciji.

22. člen
(postopek izbire koncesionarja)

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenč-
nega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno 
partnerstvo.

(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje 
župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik 
in trije člani. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne 
izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno preso-
jo vlog. 

(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z 
zakonom, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva in zako-
nom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.

14 ORgAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA

23. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo 

na podlagi poročila strokovne komisije iz drugega odstavka 22. 
člena tega odloka.

(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so 
sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke. 

15 ORgAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV 
KONCESIJSKE POgODBE

24. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan ob-

čine.

16 DRUgE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV 
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

25. člen
(prenos koncesije)

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na dru-
go osebo samo z dovoljenjem koncedenta.

(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje jav-
ne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja po-
dročje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih 
v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesio-
narja. 
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 
49/09) in 17. člena Statuta Občine KUNGOTA (Ur. l. RS 12/04, 
18/07 in MUV 13/08) je občinski svet na 15. redni seji, dne 10. 
aprila 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Kungota za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 

2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2012 sesta-

vljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrob-
nejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov 
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, 
v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov 
in drugih izdatkov proračuna Občine Kungota za leto 2012. Se-
stavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, 
v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih po-
sameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o 
njihovi realizaciji v tem letu. 

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2012 se 

objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 410-01/2013 Župan Občine Kungota
Datum: 11. april 2013 Igor Stropnik, s. r.

Konto Besedilo REALIZACIJA 
2012

1  2 3  EUR
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.718.589
 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 3.170.300
  700 DAVKI NA DOHODEK IN 

DOBIČEK 2.940.085
  703 DAVKI NA PREMOŽENJE 125.568
  704 DOMAČI DAVKI NA 

BLAGO IN STORITVE 104.647
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 300.265

  710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKU OD 
PREMOŽENJA 85.207

  711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.430
  712 DENARNE KAZNI 2.186
  713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 0
  714 DRUGI NEDAVČNI 

PRIHODKI 209.442
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+722) 0
  720 PRODAJA OSNOVNIH 

SREDSTEV- SKUPAJ 0
  722 PRODAJA STAVBNIH 

ZEMLJIŠČ 0
 73 PREJETE DONACIJE IZ 

DOMAČIH VIROV 525
  731 PREJETE DONACIJE IZ 

DOMAČIH VIROV 525
 74 TRANSFRNI PRIHODKI- 

SKUPAJ 247.499
  740 TRANSFERNI PRIHODKI 209.080
  741 PREJETA SREDSTVA IZ 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV UE 38.419

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.564.938
 40 TEKOČI ODHODKI 1.426.835
  400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 291.734
  401 PRIS.DELODA.ZA SOCIAL.

VARNOST 45.324
  402 IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 1.052.068
  403 PLAČILA DOMAČIH 

OBRESTI 37.709
  409 REZERVE 0
 41 TEKOČI TRANSFERJI 1.488.001
  410 SUBVENCIJE 0
  411 TRANSFERJI 

POSAMEZNIKOM IN GOSP. 606.735
  412 TRANS.NEPRO.ORGA.IN 

POSAMEZNIKOM 49.786
  413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERJI 831.480
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.650.102
  420 NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 1.650.102
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 0
  431 INVE.TRANS.PRAVNIM IN 

FIZIČ.OSEBAM 0
  432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM. 0
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ) -846.349

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

 75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

  750 Prejeta vračila danih posojil 0
  751 Prodaja kapitalskih deležev 0
  752 Kupnine iz naslova 

privatizacije 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

 44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

  440 Dana posojila 0
  441 Povečanje kapitalskih deležev 

in naložb 0
  442 Poraba sredstev kupnin iz 

naslova privatizacije 0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
 50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000
  500 Domače zadolževanje 1.000.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 148.291
 55 ODPLAČILO DOLGA 148.291
  550 Odplačilo domačega dolga 148.291
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 5.360
X. NETO ODPLAČILO DOLGA
XI. NETO FINANCIRANJE 
 (VI.+VII.-VIII.-IX.) 846.349

- kulturno ustvarjalnost,
- dostopnost kulturnih dobrin,
- kulturno raznolikost,
- ohranjanje slovenske kulturne identitete ter
- mednarodno prepoznavnost in uveljavljanje slovenske kultu-

re in umetnosti v mednarodnem prostoru.
Letni program kulture Občine Kungota za leto 2013 zagota-

vlja, da bo občina Kungota iz občinskega proračuna za leto 2013 
za uresničevanje javnega interesa na področju kulture iz prora-
čunskih sredstev namenila sredstva v višini 80.300,00 eur. 

2. točka
Cilj programa kulture je zagotavljanje pogojev za to, da lahko 

občani in občanke uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti 
na področju kulture in na svoj interes po dostopnosti kulturnih 
dejavnosti dobrin v lastnem bivalnem okolju, z nosilci kulturnih 
dejavnosti v občini.

3. točka
Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustreznih pogojev v 

občini za uresničevanje javnega interesa na področju kulture in 
spodbujanje občank in občanov, da brez ovir izrazijo svoje potre-
be in interese na tem področju. Naloga občine bo:
- omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov in ob-

čank na področju ljubiteljske kulture ter zagotavljala določe-
na sredstva za njihov dejavnost,

- omogočanje bodisi prostorske, bodisi materialne možnosti za 
uresničevanje programov,

- omogočanje dostopnost kulturnih dobrin, ki bodo plod uresni-
čevanja programov nosilcev dejavnosti z območja občine in 
programov drugih ustvarjalcev v skladu s svojimi zmožnost-
mi in s tem programom.
Za zagotavljanje zgoraj omenjenega bo občina:

-  z javnimi razpisi za prijave na sofinanciranje programov ter 
projektov spodbujala dejavnosti na področju kulture na ob-
močju občine Kungota,

-  s primerno odmerjenimi proračunskim sredstvi bo zagotavlja-
la delovanje javnih skladov in zavodov občine (npr. knjižnica 
ter Javni sklad za kulturne dejavnosti ipd),

-  vzdrževala bo objekte javne kulturne infrastrukture.

4. točka
Občina bo podpirala programe in projekte na naslednjih po-

dročjih:
- gledališka dejavnost,
- glasbena dejavnost,
- likovna in foto dejavnost,
- literarna dejavnost
- etnološka dejavnost,
- folklorna dejavnost,
- plesna dejavnost
- lutkovna dejavnost,
- razstavna dejavnost,
- filmska dejavnost,
- izobraževanja,
- prireditve, 
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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Ur.l. RS, št 77/07-UPB-1, 56/08, 4/10 in 20/11) 
in 17. člena Statuta občine Kungota (Ur.l. RS, št. Ur. l. RS, št. 
12/04, 18/07 ter MUV, št. 13/08) je občinski svet občine Kungota 
na svoji 15. seji dne 10. aprila 2013 sprejel 

l E T N I  p R O g R A M 
kulture

1. točka
Občinski svet občine Kungota je v skladu z obveznostjo ob-

čine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje 
javnega interesa na področju kulture zagotavlja pogoje za:
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10 . točka
Letni program kulture začne veljati naslednji dan po spreje-

mu na občinskem svetu in se objavi v Medobčinskem uradnem 
vestniku.

Številka: 032-03/2013 Župan Občine Kungota
Datum: 10. april 2013 Igor Stropnik, s. r.

4. Besedilo izvedbenega programa kulture

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Ur.l. RS, št 77/07-UPB-1, 56/08, 4/10 in 20/11) in 17. 
člena Statuta Občine Kungota (Ur.l. RS, št. Ur. l. RS, št. 12/04, 
18/07 ter MUV, št. 13/08) je Občinski svet Občine Kungota na 
15. redni seji dne 10.04.2013 sprejel

LETNI IZVEDBENI PROgRAM KULTURE OBČINE 
KUNgOTA ZA LETO 2013

Letni izvedbeni program kulture za leto 2013 se udejanja 
preko programov javnih zavodov, javnega sklada, ter društev in 
se financira po postopku javnega razpisa oziroma z neposredno 
pogodbo. Javni interes za kulturo Občine Kungota se uresničuje 
z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost 
kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, z ohranjanjem slovenske 
kulturne identitete ter z mednarodno prepoznavnostjo in uvelja-
vljanjem slovenske kulture in umetnosti v mednarodnem prosto-
ru. Ta interes se zagotavlja s sprejetim proračunom za leto 2013. 

I. točka
Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo dejavnosti 

naslednjim izvajalcem na področju kulture:

1. Javni zavodi in sklad:

0.1. Knjižnica 
Občina Kungota, izvaja redno knjižničarsko dejavnost, ki jo 

izvaja tako, da sofinancira delovanje Mariborske knjižnice ter na 
podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev namenja 39.300 eur 
(sredstva so namenjena nakupu knjižnega fonda, delovanju Bi-
bliobusa ter knjižnični dejavnost). Poleg tega pa občina Kungo-
ta skupaj z Mariborsko knjižnico zagotavlja delovanje občinske 
knjižnice.

0.2. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izposta-
va Pesnica

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna orga-
nizacija slovenske društvene kulture, ki z mrežo izpostav in zvez 
kulturnih društev po celotni državi strokovno in finančno podpira 
razvoj društvene kulture. 

Občina zagotavlja delovanje Javnega sklada RS s sofinancira-
njem njegove dejavnosti na podlagi programa, vendar največ do 
predvidenih proračunskih sredstev v višini 4.200 eurov. 

- ostale kulturne dejavnosti, ki so v javnem interesu občine 
Kungota.

5. točka
Kulturni programi in kulturni projekti, ki bodo sofinancirani s 

strani lokalne skupnosti bodo izbrani po postopku, ki je predpisan 
za javni razpis. 

6. točka
Župan pred začetkom postopka sprejme sklep o začetku po-

stopka za izbiro kulturnih programov in projektov, s katerem 
določi razpisno področje in cilje razpisa, vrsto programov ali 
projektov, ki so predmet razpisa, pogoje, ki jih morajo izpol-
njevati izvajalci progama, kriterije, ki jih mora izpolnjevati 
program ali projekt, okvirna vrednost razpisanih sredstev, pri-
stojnega javnega uslužbenca za izvedbo postopka razpisa, stro-
kovno komisijo za pripravo točkovnega sistema, ocenjevanja in 
vrednotenje vlog. O svojem delu sestavi strokovna komisija po-
ročilo, ki je podlaga za izdajo odločbe, s katero se odloči, katere 
kulturne programe oziroma projekte se sprejme v financiranje. 
Odločba je podlaga za sklepanje pogodbe o financiranju javne-
ga kulturnega programa oziroma projekta.

7. točka
Merila pri vrednotenju dejavnosti kulturnih društev so:

- velikost društev, število delujočih skupin, podmladek,
- število javnih nastopov ter udeležba na srečanjih, 
- udeležba na praznikih ter prireditvah,
- dosežki na tekmovanjih ljubiteljske kulture,
- vključevanje v izobraževalne programe,
- vsebinske novosti v kulturnih programih,
- oblikovana lastna spletna stran,
- lastna sredstva.

8. točka
Proračunska sredstva se bodo v skladu z izvedbenim progra-

mom kulture s pogodbo razdelile med izvajalce programov kul-
ture, ki imajo sedež na območju občine Kungota ali pa je občina 
njihov ustanovitelj oziroma soustanovitelj. Pogodba mora vsebo-
vati zlasti naslednje elemente:
-  cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zara-

di uresničitve namena pogodbe, z opozorilom, da v primeru 
neugotovljene namenske porabe sredstev s strani izvajalcev 
kulturnih programov, se sofinanciranje takoj ustavi, prejeta 
sredstva pa se morajo vrniti v proračun,

-  kriteriji, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje,
-  roki, v katerih morajo biti cilji doseženi,
-  višina, roki in način zagotavljanja sredstev občine,
-  način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo 

kulturnih programov,
-  rok in način predložitve poročil in dokazil o izvedbi kulturnih 

programov,
-  druga vprašanja o medsebojnih razmerjih.

9. točka
Sestavni del letnega programa kulture je izvedbeni program 

kulture.
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Te vsebine se uresničujejo tako, da se zagotavljajo sredstva 
za realizacijo dela nacionalnega programa športa, ki se nanaša na 
lokalno skupnost, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in 
razvoj športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno 
pomembne javne športne objekte.

Za izvrševanje teh vsebin bo občina Kungota iz občinskega 
proračuna za leto 2013 namenila proračunska sredstva v višini 
54.900 eur. Pri čemer se bo izvajalcem programov iz sredstev 
proračuna namenilo največ 14.600 eur, za program letni tabor 
2000 eur, za program »Naučimo se plavati« se bo iz sredstev pro-
računa namenilo največ 2.500 eur, za šolska športna tekmovanja 
se bo iz sredstev proračuna namenilo največ 800 eur ter za tekoče 
vzdrževanje športnih objektov se bo iz sredstev proračuna name-
nilo največ 35.000,00 eur.

2. točka
Izvajalci letnega programa športa so:

- športna društva,
- zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za 

opravljanje dejavnosti na področju športa,
- zavodi za področje vzgoje in izobraževanja

3. točka
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS (v nada-

ljevanju: nacionalni program) obsega Letni program športa v 
Občini Kungota (v nadaljevanju: letni program športa) nasle-
dnje vsebine:
 1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine,
 2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport,
 3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
 4. Športna dejavnost študentov, 
 5. Kakovostni šport,
 6. Vrhunski šport,
 7. Športna rekreacija,
 8. Šport invalidov,
 9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov, 
10. Znanstveno raziskovalna dejavnost,
11. Založniška dejavnost,
12. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske špor-

tne prireditve in
13. Informatika v športu.

4. točka
Na osnovi sprejetega letnega programa športa bo objavljen 

javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2013.
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v ce-

loti na podlagi izvedenega javnega razpisa. 
Javni razpis mora vsebovati najmanj:

-  predmet javnega razpisa,
-  okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javne-

ga razpisa
-  določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva
-  rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
-  datum odpiranja vlog,
-  rok, v katerem bodo vlagatelju obveščeni o izidu javnega raz-

pisa

2. Zveze kulturnih društev in drugih izvajalcev na področju 
kulture:

2.1. Zveza kulturnih društev občine Kungota, Pesnica in Šen-
tilj 

Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti na območju občine ima tudi Zveza kulturnih društev občin 
Kungota, Pesnica, Šentilj, katere dejavnost na podlagi programa, 
sofinancira tudi občina Kungota, vendar največ do predvidenih 
proračunskih sredstev v višini 3.500 eurov. 

2.2. Drugi izvajalci na področju kulture
Na področju kulture na območju občine Kungota še delujejo 

ostala kulturna društva. Pogoj, za sofinanciranje delovanja dru-
štva iz občinskega proračuna, je da so registrirana ter da imajo 
sedež na območju občine Kungota.Postopek za zbiranje predlo-
gov javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se fi-
nancirajo iz javnih sredstev se izvede kot javni razpis. Sredstva, 
ki jih bomo razdelili na podlagi omenjenega postopka dosegajo 
višino 7500,00 eur.

II. točka

3. Investicijsko in drugo vzdrževanje ter ohranjanje 
kulturne dediščine:

3.1. Proračunska sredstva namenjamo tudi za obnovo in vzdr-
ževanje večnamenske stavbe v Svečini v višini 20.000 eur. Gre za 
sredstva, ki so planirana za obdobje dveh proračunskih let, za leto 
2013 se predvideva poraba proračunskih sredstev v višini 5.000 
eur, za leto letu 2014 pa 15.000 eur.

3.2. Iz občinskega proračuna namenjamo tudi sredstva za teko-
če vzdrževanje ter obratovalne stroške dvoran v višini 20.800 eur. 
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98 ter 
Nacionalnega programa športa v RS (Ur. l. RS, štev. 24/00 in 
31/00 – popr.) in 17. člena Statuta občine Kungota (Ur. l. RS, št. 
12/04, 18/07 ter MUV, št. 13/08), je Občinski svet Občine Kun-
gota na svoji 15. seji, dne 10. aprila 2013 sprejel

l E T N I p R O g R A M
športa Občine Kungota za leto 2013

1. točka
Javni interes v športu obsega naloge lokalnega pomena na po-

dročju:
- športne vzgoje,
- športne rekreacije,
- kakovostnega športa,
- vrhunskega športa in 
- športa invalidov.
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i m e n u j e

za dobo štirih let

Anjo HLADE

ZA TRETJO PREDSTAVNICO USTANOVITELJICE (MOM)
V SVET VRTCA BORISA PEČETA MARIBOR.

Številka: 10003-5/2013 Župan
Datum: 9. april 2013 dr. Andrej Fištravec, s. r.

———

Po 46. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 
58/09, 64/2009-popr. in 65/2009-popr., 20/2011), 9. členu Sklepa 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Bioteh-
niška šola Maribor«, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 
in 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011) 
je mestni svet Mestne občine Maribor na 25. redni seji, 8. aprila 
2013, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e

za čas do izteka mandata
svetu šole

Simono HAUPTMAN

ZA NOVO – NADOMESTNO PREDSTAVNICO LOKALNE 
SKUPNOSTI KOT PREDSTAVNICO USTANOVITELJICE 

(MOM) V SVET BIOTEHNIŠKE ŠOLE MARIBOR.

Številka: 10003-44/2009 Župan
Datum: 9. april 2013 dr. Andrej Fištravec, s. r.

———

Po 30. členu Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/2007-UPB3, 45/2008 in 83/2012), 37.a členu Zakona 
o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 
79/2009 in 51/2010) ter 23. členu Statuta Mestne občine Mari-
bor (MUV, št. 10/2011) je mestni svet Mestne občine Maribor 
na 25. redni seji, 8. aprila 2013, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Maribor

-  kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo raz-
pisno dokumentacijo
Prijavljeni programi morajo najmanj vsebovati :

-  obseg programa (koliko ur) in vsebino programa,
-  velikost vadbene skupine, z rojstnimi podatki članov,
-  vrednost ure dela strokovnega kadra,
-  vrednost ure najema športnega objekta,
-  materialni stroški za izpeljavo programov. 

5. točka
Višina sredstev, ki jo prejmejo posamezni izvajalci progra-

mov, se določi na osnovi prejetih točk v skladu s Pravilnikom o 
financiranju športa v občini Kungota (Ur.l. RS, št. 58/01).

6. točka
Za sofinanciranje izbranih letnih programov se sklene pogod-

ba med občino Kungota in izvajalcem, ki ima naslednje obvezne 
sestavine:
- naziv in naslov izvajalca,
- vsebina in obseg programa,
- čas realizacije programa,
- pričakovani dosežki,
- višina dodeljenih sredstev,
- terminski plan porabe sredstev,
- način nadzora nad namensko porabo sredstev,
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, 

sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi,

- določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljša-
nje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, 
ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe 
sredstev.

7. točka
Letni program športa začne veljati naslednji dan po sprejemu 

na Občinskem svetu in se objavi v Medobčinskem uradnem ve-
stniku. 

Številka: 032-03/2013 Župan Občine Kungota
Datum: 10. april 2013 Igor Stropnik, s. r.
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Po 11., 13. in 14. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor (MUV, 
št. 12/2009) ter 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 10/2011) je mestni svet Mestne občine Maribor na 25. redni 
seji, 8. aprila 2013, sprejel

S K L E P 

Mestni svet Mestne občine Maribor
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  722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 63.068

 73 PREJETE DONACIJE 9.000
  730 Prejete donacije od domačih oseb 9.000
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 4,566.250
  740 Transferni prihodki iz drugih javno-

finančnih institucij 214.250
  741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna – iz sredstev drugih 
evropskih institucij 4,352.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10,084.797
 40 TEKOČI ODHODKI 1,664.304
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 399.318
  401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varstvo 62.646
  402 Izdatki za blago in storitve 1,129.272
  403 Plačila domačih obresti 10.000
  409 Rezerve 63.068
 41 TEKOČI TRANSFERI 1,377.185
  410 Subvencije 31.065
  411 Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 430.820
  412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 120.255
  413 Drugi tekoči domači transferi 795.045
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6,893.278
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6,893.278
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 150.030
  431 Investicijski transferi pravnim 

in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 71.280

  432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 78.750

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -2,086.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
 IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
  750 Prejeta vračila danih posojil 0
  751 Prodaja kapitalskih deležev 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
 45 Dana posojila in povečanje kapitalskih 

deležev in naložb ter poraba sredstev 
kupnin iz naslova privatizacije 0

  440 Dana posojila 0
  441 Povečanje kapitalskih deležev in 

naložb 0

za opravljanje funkcije člana mestnega sveta
za preostanek mandatne dobe 

p o t r d i  mandat

nadomestnemu članu mestnega sveta 

Valterju PRISTOVNIKU.

Številka: 10003-41/2010 Župan
Datum: 9. april 2013 dr. Andrej Fištravec, s. r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. 
RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 
79/2009, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12-ZUJF), 
29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 
110/11-ZDIU12 in 104/12-ZIPRS1314), 7., 30., 97. in 98. člena 
Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) je Občinski 
svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 18. redni seji, dne 4. aprila 
2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Selnica ob Dravi za leto 2013

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2013 

(MUV, št. 3/2013) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2013 

se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7,998.797
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3,359.979
 70 DAVČNI PRIHODKI 2,819.479
  700 Davki na dohodek in dobiček 2,513.259
  703 Davki na premoženje 249.480
  704 Domači davki na blago in storitve 56.740
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 540.500
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od 

premoženja 489.800
  711 Takse in pristojbine 4.000
  712 Denarne kazni 2.200
  713 Prihodki od prodaje blaga in 

storitev 3.500
  714 Drugi nedavčni prihodki 41.000
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 63.568
  720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 500
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1. člen
1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 

zemljišč za območje občine Sveta Ana, ki vsebuje podlage za od-
mero komunalnega prispevka za obstoječo in v naselju Lokavec 
načrtovano komunalno opremo.

2) Odlok določa:
- vrste komunalne opreme, ki je vključena v program opremlja-

nja in ki se obračunava v komunalnem prispevku;
- obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme;
- skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne 

opreme; 
- preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne 

opreme na enoto mere.
3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje občine Sveta Ana«, ki ga je v mar-
cu 2013 pod št. proj. 9013 izdelala gospodarska družba ZUM ur-
banizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor. 
Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu občine Sveta Ana. 

2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:

1. komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je 
že zgrajena na območju občine ali je v gradnji na območju 
naselja Lokavec in s katero upravlja občina Sveta Ana oz. po-
samezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem poo-
blastilu ter jo sestavljajo:

 - objekti vodovodne infrastrukture, ki je kot občinska gospo-
darska javna infrastruktura namenjena opravljanju storitev 
javne službe (v nadaljevanju: javni vodovod);

 - objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste po odloku 
o kategorizaciji občinskih cest;

 - objekti, namenjeni izvajanju javne gospodarske službe od-
vajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
v naselju Lokavec (v nadaljevanju: javna kanalizacija);

2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je 
območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto 
komunalne opreme oz. območje njene uporabe;

3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, 
vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komu-
nalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komu-
nalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob 
izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in 
namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven 
oskrbe oz. so enaki stroškom, ki so dejansko nastali za gra-
dnjo komunalne opreme; 

4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so ti-
sti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financira iz 
sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremeni-
jo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;

5. objekt je stavba ali njen del oz. gradbeni inženirski objekt v 
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;

6. neto tlorisna površina objekta (NTPO) je seštevek vseh tlo-
risnih površin objekta oz. tlorisna površina ustreznega dela 
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;

7. parcela oz. zemljišče je zemljiška parcela ali njen del ali več 
parcel ali več delov parcel, na kateri je možno zgraditi objekt 
ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati 
komunalni prispevek.
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Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A 
in 109/12) in 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Ur. list št. 39/10, 
107/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 13. redni seji 
dne 3. aprila 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za območje občine Sveta Ana

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. – V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 1,500.000
 50 ZADOLŽEVANJE 1,500.000
  500 Domače zadolževanje 1,500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA 90.000
 55 ODPLAČILA DOLGA 90.000
  550 Odplačila domačega dolga 90.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) -676.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 1,410.000
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2012
9009  Splošni sklad za drugo 943.927

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih pro-
računov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te 
pa na podskupine kontov in konte, ki so določeni s predpisanim 
kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – pod-
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu Odloku 
in se objavita na spletni strani in oglasni deski Občine Selnica ob 
Dravi. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
Sprememba stanja sredstev na računih oziroma zmanjšanje 

sredstev na računih se pokrije iz stanja sredstev na računih, pre-
nesenih iz preteklega leta.

2. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati naslednji dan po objavi. Odlok se objavi tudi na sple-
tnih straneh Občine Selnica ob Dravi.

Številka: 410-1/2013 Župan
Datum: 4. april 2013 Jurij Lep, univ. dipl. inž., s. r.
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za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.

3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se ob-
javi v uradnem glasilu občine. 

7. člen
1) Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 

prične veljati petnajsti dan po objavi.
2) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministr-

stvo, pristojno za prostor.

Številka: 42203-01/2011 Župan občine Sveta Ana
Datum: 3. april 2013 Silvo Slaček, s. r.

3. člen
1) Obračunska območja po tem odloku so določana za posa-

mezne vrste obstoječe komunalne opreme.
2) Za občinske ceste - lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) je 

določeno eno obračunsko območje. Obračunsko območje je do-
ločeno enotno za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki 
so po veljavnih prostorskih planskih in izvedbenih aktih občine 
namenjena poselitvi oz. je na njih dopustna gradnja. Obračunsko 
območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz 3. od-
stavka 1. člena tega odloka.

3) Za javni vodovod je prav tako določeno eno obračunsko 
območje, ki obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih pro-
storskih planskih in izvedbenih aktih občine namenjena poselitvi 
oz. je na njih dopustna gradnja in so opremljena z vodovodnim 
omrežjem. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem 
delu elaborata iz 3. odstavka 1. člena tega odloka.

4) Za javno kanalizacijo je določeno eno obračunsko obmo-
čje, ki obsega zemljišča v severnem delu občine, ki so po veljav-
nih prostorskih planskih in izvedbenih aktih občine opredeljena 
kot ureditveno območje naselja Lokavec. Obračunsko območje je 
prikazano v kartografskem delu elaborata iz 3. odstavka 1. člena 
tega odloka.

4. člen
1) Komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opre-

mljanja, je prikazana v kartografskem delu elaborata iz 3. odstav-
ka 1. člena tega odloka. 

2) Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme na 
ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posame-
znih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih 
znašajo:

Vrsta komunalne opreme
Skupni 
stroški

€

Obračunski 
stroški

€
Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 17.992.587 5.397.776
Javni vodovod 5.550.122 4.440.098
Javna kanalizacija 675.892 196.786
SKUPAJ 24.218.601 10.034.660

5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na 

ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, t.j. 
na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)), 
znašajo:

Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški 

na enoto (€/m2)
parcele Cp(i) NTpO Ct(i)

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 2,36 10,79
Javni vodovod 1,94  8,87
Javna kanalizacija 0,99  3,98

6. člen
1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi 

v EUR in so obračunani na dan 31.12.2012.
2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odlo-

ka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje 
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Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
-A in 109/12) in 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Ur. list RS 
št. 39/10, 107/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 13. 
redni seji dne 3. aprila 2013 sprejel

O D L O K
o komunalnem prispevku v občini Sveta Ana

1. člen
1) S tem odlokom se določijo merila in druge potrebne opre-

delitve za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo 
na območju občine Sveta Ana.

2) Odlok določa:
- merila za odmero komunalnega prispevka;
- pogoje in način odmere komunalnega prispevka;
- oprostitve plačila komunalnega prispevka;
- druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.

2. člen
1) Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:

1. program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, s katerim do-
loči občina Sveta Ana podlage za odmero komunalnega pri-
spevka za komunalno opremo;

2. komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec 
za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela 
stroškov komunalne opreme, na katero se bo zavezanec pri-
ključil oz. jo bo uporabljal;

3. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku 
je investitor oz. lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino 
objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračun-
skem območju, ki ga določa program opremljanja.
2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, 

kot v programu opremljanja iz prve točke prejšnjega odstavka. 
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6. člen
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem 

parcele in deležem neto tlorisne površine objekta:
- delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp znaša 

0,5;
- delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalne-

ga prispevka Dt znaša 0,5.

7. člen
1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva 

tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme lahko za-
vezanec priključi svoj objekt oz. mu je omogočena uporaba dolo-
čene vrste komunalne opreme. 

2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za kate-
rega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti 
parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami 
po predpisih o graditvi objektov. 

3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrežjem, 
če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
oz. soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, 
da je v enoti urejanja prostora zgrajeno cestno omrežje, na ka-
terega se bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko 
priključil. 

4) Šteje se, da je parcela opremljena z javnim vodovodom, če 
je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. 
soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da 
je v enoti urejanja prostora zgrajeno vodovodno omrežje, na ka-
terega se bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko 
priključil. 

5) Šteje se, da je parcela opremljena z javno kanalizacijo, 
če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
oz. soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, 
da je v enoti urejanja prostora zgrajena javna kanalizacija, na 
katero se bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko 
priključil. 

6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega 
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne 
opreme oz. jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanskem 
novem priključevanju.

8. člen
1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev de-

javnosti Kdejavnost, ki jih določa ta odlok. 
2) Za določitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi 

s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna klasifi-
kacija vrst objektov. 

3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za ka-
terega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namemb-
nosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih 
o graditvi objektov. 

4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega 
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne 
opreme oz. jo bo uporabljal, se upošteva dejanska namembnost 
objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oz. vrst po predpisih iz 
2. odstavka tega člena.

3. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja 

merila:
- površina parcele;
- neto tlorisna površina objekta;
- razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne 

površine objekta (Dt);
- opremljenost parcele s komunalno opremo;
- namembnost objekta;
- obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na 

ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, 
t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta 
(Ct(i)) iz programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki so ustrezno 
indeksirani.

4. člen
1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta 

oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, 
se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami 
po predpisih o graditvi objektov. 

2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena 
oz. ni prikazana, se za površino parcele upošteva površina, kot je 
opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.

3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega 
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne 
opreme oz. jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski po-
vršini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt 
in ki je namenjena njegovi redni rabi.

4) Če za parcelo iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče 
pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za 
površino parcele upošteva velikost 500 m2.

5) Če parcela objekta oz. njena površina ni določena oz. je ni 
mogoče določiti na enega od načinov iz predhodnih odstavkov 
tega člena, se jo določi tako, da se velikost stavbišča (fundus) 
pomnoži s faktorjem 1,5.

5. člen
1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu 

SIST ISO 9836. 
2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta 

oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, 
se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi 
zahtevami po predpisih o graditvi objektov. 

3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega 
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunal-
ne opreme oz. jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski 
neto tlorisni površini obstoječega objekta iz uradnih evidenc.

4) Če za objekt iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče 
pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za 
neto tlorisno površino objekta upošteva velikost 200 m2.

5) Če se komunalni prispevek odmerja za del obstoječega 
objekta (npr. večstanovanjski objekt), se kot neto tlorisna površi-
na objekta upošteva površina ustreznega dela objekta, ki pripada 
posameznemu lastniku.

6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oz. določiti neto 
tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od 
površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži 
s faktorjem 2,0.
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5) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji 
dejavnosti Kdejavnost:
CCSI opis faktor
1121 dvostanovanjske stavbe 1,2
1122 tri- in večstanovanjske stavbe 1,3
121 gostinske stavbe 1,3
12201 stavbe javne uprave 0,7
12202 stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1,3
12203 druge poslovne stavbe 1,3
123 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 1,3
124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje 
 komunikacij 1,3
125 industrijske stavbe in skladišča 0,8
126 stavbe splošnega družbenega pomena 0,7
127 druge nestanovanjske stavbe 0,7

za vse ostale vrste objektov, vključno z enostanovanjskimi stav-
bami, se določi faktor dejavnosti 1,0.

9. člen
1) Za izračun delov komunalnega prispevka, ki pripadajo 

posamezni vrsti komunalne opreme, se uporabljajo obračunski 
stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obra-
čunskem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele 
(Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)).

2) Obračunski stroški na enoto mere po posamezni osnovi so 
določeni v programu opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga sprej-
me občinski svet.

3) Obračunski stroški na enoto mere se letno indeksirajo z 
indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okvi-
ru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala 
nizka gradnja«.

10. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opre-

me se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je 
objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne opreme 
ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja namemb-
nost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opre-
me, določenem v programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne opreme 
dejansko lahko priključil svoj objekt oz. mu je dejansko omogo-
čena uporaba te vrste komunalne opreme.

11. člen
1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej 

ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko 
zavezanec priključil svoj objekt oz. mu bo omogočena uporaba 
določene vrste komunalne opreme. 

2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne 
opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v obračun-
skem območju posamezne vrste komunalne opreme. 

3) Glede na ugotovitve se nato izračunajo ustrezni deli ko-
munalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne 
opreme na ustreznem obračunskem območju. 

4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota je 
komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka plača občini.

12. člen
Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne 

opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:

KP(i) = (Aparcela x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x Dt)

Oznake v enačbi pomenijo:
i - posamezna vrsta komunalne opreme;
KP(i) - izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada po-

samezni vrsti komunalne opreme;
Aparcela - površina parcele;
Cp(i) - obračunski stroški posamezne vrste komunalne opre-

me na obračunskem območju, preračunani na m2 par-
cele;

Dp - delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
Kdejavnosti - faktor dejavnosti;
Atlorisna - neto tlorisna površina objekta;
Ct(i) - obračunski stroški posamezne vrste komunalne opre-

me na obračunskem območju, preračunani na m2 neto 
tlorisne površine objekta;

Dt - delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu ko-
munalnega prispevka.

13. člen
Komunalni prispevek za komunalno opremo se izračuna s se-

števanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripada-
jo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način:

KP = S KP(i)

Oznake pomenijo:
KP - komunalni prispevek za komunalno opremo;
KP(i) - izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada posa-

mezni vrsti komunalne opreme;
i - posamezna vrsta komunalne opreme.

14. člen
1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali 

spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek izračuna 
na naslednji način:
- najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih tega od-

loka za objekt po spremembi neto tlorisne površine objekta 
oz. po spremembi namembnosti objekta;

- nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odlo-
ka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta 
oz. pred spremembo namembnosti objekta; pri tem se upošte-
va dejanska priključenost objekta na posamezne vrste komu-
nalne opreme pred spremembo neto tlorisne površine objekta 
oz. pred spremembo namembnosti objekta;

- nato se od izračunanega komunalnega prispevka po spremem-
bi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja 

pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega odstavka 
tega člena.

3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena ne-
gativna, se komunalni prispevek ne plača.

15. člen
Za gradnjo, ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali 

v njegovi neposredni bližini zgradi nov objekt, s katerim se bi-
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prispevek. O možnosti obročnega odplačevanja in o konkretnem 
roku, v katerem mora biti plačan celotni komunalni prispevek, 
odloči župan na predlog zavezanca. V primeru obročnega od-
plačevanja ne velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se 
le-ta določi v odločbi o odmeri komunalnega prispevka v skladu 
z opredeljeno dinamiko plačil.

18. člen
1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravna-

ni vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen 
gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov. 
Le-te zagotovi investitor sam oz. na lastne stroške.

19. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristoj-

nem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali 
mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je 
upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.

20. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je 

namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko 
porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z 
načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

21. člen
Šteje se, da so zavezanci za plačilo komunalnega prispevka 

za javno kanalizacijo, ki so z dopustitvijo služnosti v javno ko-
rist omogočili  izgradnjo javne kanalizacije, na ta način v naravi 
plačali komunalni prispevek za javno kanalizacijo. Kot dokazilo 
za plačilo v naravi šteje ustrezna pogodba o ustanovitvi služnosti.

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

o komunalnem prispevku v Občini Sveta Ana (Ur. list RS št. 
78/99), Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunal-
nega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posame-
znimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven 
območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča (Ur. list 
RS št. 105/00), Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti 
nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 
2002 (Ur. list RS št. 18/02) in Sklep o višini stroškov komunal-
nega opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodom (Ur. list RS 
št. 37/00, 18/02).

2) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljavnih pred-
pisih.

23. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Veljati 

prične petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 01.07.2013.

Številka: 42306-06/2011 Župan občine Sveta Ana
Datum: 3. april 2013 Silvo Slaček, s. r.

stveno ne spremeni namembnost, zunanjost, velikost in vplivi 
na okolje dosedanjega objekta, se komunalni prispevek izračuna 
na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine 
objekta v 14. členu tega odloka.

16. člen
1) Komunalni prispevek se ne plača:

- za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
- za gradnjo neprofitnih stanovanj;
- za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno 

delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne kla-
sifikacije vrst objektov.
2) S tem odlokom so dodatno predvidene še naslednje oprosti-

tve plačila komunalnega prispevka za objekte, ki so po predpisih 
o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov uvrščeni v 
naslednje skupine:
- za gradnjo stavb za spravilo pridelka (skupina 12713 po CC-SI) 

in za gradnjo drugih nestanovanjskih kmetijskih stavb (skupina 
12714 po CC-SI) se plača komunalni prispevek v višini 80 % 
izračunanega komunalnega prispevka.

17. člen
1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komu-

nalnega prispevka Urad občinske uprave Občine Sveta Ana z od-
ločbo. 

2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za ka-
terega je potrebno gradbeno dovoljenje, izda urad občinske upra-
ve odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo 
zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od upravne enote 
v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 

3) Zahtevku zavezanca oz. obvestilu upravne enote o popolno-
sti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen 
tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega 
v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki 
vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka. 

4) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zah-
teve.

5) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega 
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne 
opreme oz. jo bo uporabljal, izda urad občinske uprave odločbo 
po uradni dolžnosti.

6) Zoper odločbo iz 1. odstavka tega člena je dovoljena pri-
tožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.

7) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta 
oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, 
je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo 
gradbenega dovoljenja. Če zavezanec ne plača komunalnega pri-
spevka v roku 1 leta po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je 
odmerjen komunalni prispevek, se komunalni prispevek na novo 
odmeri.

8) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega 
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne 
opreme oz. jo bo uporabljal, je zavezanec dolžan plačati komu-
nalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s kate-
ro mu je odmerjen komunalni prispevek.

9) V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi 
obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da 
je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v enem letu 
od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni 
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• vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lo-
kalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del 
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,

• druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj lokalne 
gospodarske javne službe.

III. LOKALNE gOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4. člen
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe)
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z 

zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s 

tem odlokom.

5. člen
(obvezne lokalne gospodarske javne službe)

(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske 
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 

vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. vzdrževanje občinskih javnih cest,
8. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.

(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opra-
vljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če 
tako določa zakon.

6. člen
(izbirne lokalne gospodarske javne službe)

Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne 
službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč 

in pogrebne storitve,
2. vzdrževanje javne razsvetljave.

7. člen
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih 

javnih služb)
(1) Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega 

odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem od-
lokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno lokalno 
gospodarsko javno službo ni drugače določeno.

(2) Lokalne gospodarske službe se lahko izvajajo tudi na ož-
jem delu občine če tako določa Odlok za posamezno lokalno 
gospodarsko javno službo.

8. člen
(javne dobrine)

(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarski-
mi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z zako-
nom ali odlokom občine dostopne vsakomur.

140

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US 
in 40/12 - ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 
127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11) 15. člena Statuta Ob-
čine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010) je 
Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 13. redni seji, dne 3. 
aprila 2013, sprejel

O D L O K
o lokalnih gospodarskih javnih službah

v Občini Sveta Ana 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Sv. 
Ana (v nadaljevanju: občina), način njihovega izvajanja, strokov-
no-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporab-
nikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga 
vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih 
služb v Občini. 

2. člen
(javne službe)

Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavno-
sti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske 
javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske 
javne službe določene s tem odlokom. 

II. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH 
gOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

3. člen
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podla-

gi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacij-
skih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada 
in pristojna ministrstva.

(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opra-
vljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb ozi-
roma podrobneje določi:
• organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po 

vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospo-
darskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije),

• vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporedi-
tev,

• pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
• pravice in obveznosti uporabnikov,
• vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov njiho-

vega oblikovanja,
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ustanoviteljske pravice preko posebnega skupnega organa za 
izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z zakonom, ki 
ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega 
podjetja.

(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogod-
beno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za 
druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.

(5) Občina ustanovi javno podjetje za opravljanje lokalnih 
gospodarskih javnih služb iz 1. točke prvega odstavka 5. člena.

3 Koncesija

12. člen
(koncesija)

(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne 
službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je 
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in 
izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne služ-
be, ki je predmet koncesije.

(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske 
javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta. 

(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne go-
spodarske javne službe za celotno območje občine ali za del ob-
močja občine.

(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, 
prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno 
koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja za-
poslenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja 
in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila zakona, ki 
ureja področje gospodarskih javnih služb.

(5) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalnih go-
spodarskih javnih služb iz 3., 4., 5., prvega odstavka 5. člena.

(6) Do podelitve koncesije se javne službe izvajajo v režij-
skem obratu.

13. člen
(javni razpis za podelitev koncesije)

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se obja-
vi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
• predmet koncesije, 
• območje, za katero se podeljuje koncesija,
• pogoje za koncesijo,
• pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
• pričetek in trajanje koncesije,
• merila za izbiro koncesionarja,
• druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom.

(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni 
in ne daljši od 60 dni.

14. člen
(odločitev o izbiri koncesionarja)

(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z 
upravno odločbo.

(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave od-
loča župan.

(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v 
imenu občine župan.

(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lo-
kalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obve-
zna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne 
primere ne določa drugače.

(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lo-
kalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obve-
zna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa 
drugače.

IV. OBLIKE ZAgOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

9. člen
(oblike zagotavljanja javnih služb)

Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno 
s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
• v režijskem obratu,
• v javnem podjetju,
• z dajanjem koncesij.

1 Režijski obrat

10. člen
(režijski obrat)

(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodar-
ske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali zna-
čilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno 
podjetje ali podeliti koncesijo. 

(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska 
enota občinske uprave oziroma službe občine. 

(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamo-
stojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega 
obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega 
področja občinske uprave na predlog župana. 

(4) Režijski obrat ni pravna oseba.
(5) Občina lahko opravlja v režijskem obratu vse lokalne go-

spodarske javne službe, razen tistih iz 1., 3., 4., 5. točke prvega 
odstavka 5. člena.

(6) Del nalog posamičnih gospodarskih služb za katere je 
predvideno izvajanje v drugih oblikah po tem odloku, se lahko 
izvaja v Režijskem obratu, če bi bilo izvajanje v drugi obliki ne-
racionalno ali neekonomično.

2 Javno podjetje

11. člen
(javno podjetje)

(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več lo-
kalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to na-
rekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot lokalna 
gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče 
opravljati kot profitno.

(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju 
in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem 
se opredelijo s posebnim odlokom

(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje Ob-
činskih svet. V primeru, da so poleg Občine Sveta Ana ustano-
viteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo 
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18. člen
(odločitev o pravici uporabnika)

V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani iz-
vajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik od 
upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta 
odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži 
izvajalcu ustrezno ravnanje.

V primeru, da upravni organ odločbe ne izda v roku kot ga 
določa upravni postopek ali odločbe sploh ne izda lahko občan 
zahteva odločitev o svojih navedbah od Sveta za varstvo uporab-
nikov in od njega zahteva izdajo odločbe. 

Svet za varstvo uporabnikov izvaja funkcijo pritožbenega 
organa za rešitev pritožb občanov na odločbe občinske uprave 
iz prvega odstavka tega člena.

19. člen
(pripombe in predlogi sveta za varstvo uporabnikov javnih 

dobrine)
(1) Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in 

predloge Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova 
varstva uporabnikov po tem odloku.

(2) Občinski svet je dolžan obvestiti Svet za varstvo uporab-
nikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih v skladu s po-
slovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni od 
dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.

VII. FINANCIRANJE LOKALNIH gOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽB

20. člen
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb)

Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
• s ceno javnih dobrin,
• iz proračunskih sredstev,
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

21. člen
(oblikovanje cen)

(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega 
uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerlji-
ve, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko 
tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. 

(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, 
ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt 
ali odlok občine v skladu z zakonom. 

(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporab-
nikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin. 

(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se od-
loči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir sub-
vencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporab-
nikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin. 

22. člen
(sredstva proračuna)

Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne služ-
be, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki 
niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.

V. STROKOVNO TEHNIČNE, ORgANIZACIJSKE 
IN RAZVOJNE NALOgE

15. člen
(strokovno tehnične, organizacijske 

in razvojne naloge)
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na 

področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja 
občinska uprava.

(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodar-
skih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
• razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih 

javnih služb,
• investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in naprava-

mi, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
• postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih 

gospodarskih zavodov in režijskega obrata,
• postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
• strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih 

služb,
• strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi 

razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospo-
darske javne službe,

• strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financi-
ranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,

• določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za pose-
ge v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte 
in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno 
pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih jav-
nih služb,

• dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastruktur-
ne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če 
ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih 
gospodarskih javnih služb.
(3) Naloge iz prve, druge, tretje in pete alineje prejšnjega od-

stavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.

VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

16. člen
(svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin)

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin, katero funkcijo opravlja Odbor za 
okolje, prostor in infrastrukturo.

17. člen
(pristojnosti sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin)

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva 
uporabnikov po tem odloku:
• zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne 

pred loge občinskemu svetu občine in županu občine,
• zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcio-

niranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih 
objektov in naprav v razmerju do občine,

• daje mnenje pri oblikovanju cen storitev javnih služb,
• da je mnenja, pripombe in pobude glede izvajanja javnih 

služb.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(uskladitev predpisov)

(1) Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove pred-
pise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 12 (dvanajstih) 
mesecev po uveljavitvi tega odloka.

(2) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov izdanih na 
podlagi drugega odstavka 3. člena tega odloka ostanejo v veljavi 
odloki sprejeti na podlagi Odlok o gospodarskih javnih službah v 
Občini Sveta Ana (Uradni list RS št.: 60/2000).

24. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o go-
spodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS št.: 
60/2000).

25. člen
(objava in veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 
uradnem vestniku.

Številka: 01409-1/2013 Župan
Datum: 3. april 2013 Silvo Slaček, s. r.
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Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
- Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - 
ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni 
list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - Skl. 
US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - Odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 
- ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12)  3. in 7. člena Za-
kona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 
57/11) 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/  (Uradni list RS, št. 
29/11 - uradno prečiščeno besedilo in 21/13), Uredbe o meto-
dologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 109/12), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne  in pa-
davinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12) in 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 
in 107/2010) je Občinski svet Občine Sveta Ana  na svoji 13. 
redni seji, dne 3. aprila 2013, sprejel

O D L O K 
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode v Občini Sveta Ana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne go-
spodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na območju 
Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: občina). 

(2) S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, 
ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe 

po vrstah in številu izvajalcev,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorska raz-

poreditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje jav-

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

7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe.

2. člen
(uporaba predpisov)

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

3. člen
(opredelitev izrazov)

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo nasle-
dnji pomen:
1. izvajalec javne službe je občinski režijski obrat, ki ga na pred-

pisan način izbere občina in ki izvaja javno službo na podlagi 
predpisov, ki urejajo javno službo;

2. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda v skla-
du s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;

3. padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda v skla-
du s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;

4. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v 
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odva-
janju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;

5. komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v 
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odva-
janju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

6. mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna 
naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odva-
janju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

7. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s pred-
pisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav;

8. obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s predpi-
som, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav;

9. populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obre-
menjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja emisijo 
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II. ORgANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

(1) Javna služba se opravlja v režijskem obratu.
(2) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju 

občine.

III. VRSTE IN OBSEg STORITEV JAVNE SLUŽBE

5. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpadno 
vodo, ki nastaja v stavbah zaradi  bivanja in opravljanja dejavno-
sti, in padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizaci-
jo z javnih površin in streh. 

(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter pa-
davinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje za 
storitev javne službe, ne glede na to, če se takšna odpadna voda 
odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni 
napravi. Pogoje za omogočanje uporabe javne infrastrukture za 
odvajanje in čiščenje industrijske odpadne ter padavinske odpa-
dne vode iz površin, ki niso javne, določi občinski svet s poseb-
nim aktom.

(3) Storitve javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opre-
mljeno  z javno kanalizacijo, so:
- vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja 

v javno kanalizacijo,
- čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površi-

nah,
- prevzem komunalne odpade vode in blata iz nepretočnih gre-

znic, premičnih suhih stranišč, malih komunalnih čistilnih na-
prav,

- čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prej-
šnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi,

- zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monito-
ringa ali izdelava ocen obratovanja za MKČN z zmogljivostjo 
manjšo od 50 PE,

- izvajanje ukrepov za zmanjševanje oziroma preprečevanje 
odvajanja količin padavinske odpadne vode v javno kanaliza-
cijo zlasti tiste, ki se odvaja s streh, dvorišč, asfaltiranih povr-
šin ali, če je to ekonomsko upravičeno, zagotoviti odvajanje 
padavinske odpadne vode z ločenim kanalizacijskim omrež-
jem, 
(4) Storitve javne službe za stavbe v naselju ali njegovem 

delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali funk-
cionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, so:
- redno praznjenje nepretočnih greznic, premičnih suhih stra-

nišč in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni či-
stilni napravi najmanj enkrat na 3 (tri) leta,

- prevzem blata iz obstoječih greznic najmanj enkrat na 3 (tri) 
leta,

- prevzem blata iz MKČN pri uporabniku storitev in njegovo 
obdelavo najmanj enkrat na 3 (tri) leta,

- prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen 
obratovanja za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, v 

snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo;

10.  neobdelano blato je blato iz obstoječih greznic in blato, ki 
nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode na komunalni 
ali skupni čistilni napravi;

11. obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na območju 
komunalne ali skupne čistilne naprave pred njegovo uporabo 
v kmetijstvu ali pred njegovim odstranjevanjem. Za obdela-
vo blata se štejejo vsi postopki obdelave blata, ki se lahko 
izvajajo na območju komunalne ali skupne čistilne naprave, 
kakor so stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje, dezinfekcija 
in podobno, s katerimi se doseže:

 – učinek stabilizacije blata v skladu s predpisom, ki ureja ob-
delavo biološko razgradljivih odpadkov, in

 – ustrezne učinke za nadaljnjo uporabo ali postopke predela-
ve ali odstranjevanja obdelanega blata v skladu s predpisi, 
ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v 
kmetijstvu, ali predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;

12. območje izvajanja javne službe je območje celotne občine ali 
njenega dela, za katero morata biti s predpisi občine in v skla-
du s to uredbo določena način in obseg izvajanja javne službe;

13. javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega 
ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji 
namenjena vsem;

14. javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
v vode in javno kanalizacijo;

15. 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 revi-
zijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacij-
ski priključek poteka do zunanje stene stavbe;

16. primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadalj-
njem besedilu: primarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov 
ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. 
peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečr-
pavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbre-
menilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne 
in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju indu-
strijske odpadne vode, iz dveh ali več sekundarnih kanaliza-
cijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo na 
komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo 
padavinske odpadne vode. Na primarnem omrežju ni kanali-
zacijskih priključkov;

17. sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v na-
daljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov in 
jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov 
(npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za 
prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, 
razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju ko-
munalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju 
poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrij-
ske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njego-
vem delu in se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. 
Sekundarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali 
skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpa-
dne vode ali z navezavo na primarno omrežje;
(2) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen 

kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so iz-
dani na njihovi podlagi.
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nanje z blatom malih komunalnih čistilnih naprav, če ga v okviru 
storitev javne službe prevzema od upravljavcev malih komunal-
nih čistilnih naprav ali od upravljavcev komunalnih čistilnih na-
prav, ki sami ne zagotavljajo ravnanja z blatom.

(2) Načrt ravnanja z blatom iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora biti izdelan v skladu z operativnim programom, ki ureja 
ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav.

(3) Načrt ravnanja z blatom iz prvega odstavka tega člena po-
trdi občinski svet.

10. člen
(načrt ravnanja z odpadki iz peskolovov ter lovilcev olj 

in maščob)
(1) Izvajalec javne službe mora v okviru storitev javne službe 

vzdrževati in čistiti kanalizacijsko  omrežje za odvajanje pada-
vinske vode.

(2) Za odpadke iz peskolovov ter lovilcev olj in maščob mora 
izvajalec javne službe kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt 
ravnanja z odpadki iz peskolovov ter lovilcev olj in maščob in 
ravnati s temi odpadki skladno z načrtom.

(3) Načrt ravnanja z  odpadki iz peskolovov ter lovilcev olj in 
maščob iz prvega odstavka tega člena potrdi občinski svet.

IV. POgOJI ZA ZAgOTAVLJANJE IN UPORABO 
STORITEV JAVNE SLUŽBE

11. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode, ki nastaja v stavbah)

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora 
odvajati v javno kanalizacijo ali neposredno v malo komunalno 
čistilno napravo ali v kanalizacijo iz 10. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se komunalna 
odpadna voda lahko odvaja v nepretočno greznico, če upravlja-
vec nepretočne greznice zagotavlja njeno praznjenje z uporabo 
storitev javne službe, izvajalec javne službe pa čiščenje komunal-
ne odpadne vode in blata v komunalni čistilni napravi.

(3) Odvajanje komunalne odpadne vode v greznice ni dovo-
ljeno, razen če gre za obstoječo greznico in še ni pretekel rok za 
prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, do-
ločen v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(4) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali 
delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora neposre-
dno odvajati v javno kanalizacijo.

(5) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi ko-
munalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja 
ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna 
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, prera-
čunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti 
za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje 
odpadnih vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje.

12. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode na območju, 

kjer ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode 
v javno kanalizacijo)

Če je več stavb na geografsko zaokroženem območju, na ka-
terem ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno 

skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpa-
dne vode iz MKČN in

- evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma 
odplak.
(5) V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem go-

spodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata 
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s 
komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skla-
diščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kme-
tijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe 
zagotavlja samo storitve iz tretje alineje prejšnjega odstavka.

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

6. člen
(odvajanje padavinskih voda)

(1) Padavinsko vodo je potrebno odvajati neposredno v na-
ravne odvodnike (vodotoke) ali s ponikanjem v tla.

(2) Padavinske vode, ki so tako onesnažene, da se na podlagi 
določb podzakonskih aktov ne smejo odvajati neposredno v vo-
dotoke ali na ponikanje, mora lastnik ali upravljavec površin pri-
merno zajeti in očistiti ter jih speljati v vodotoke ali s ponikanjem 
v tla, kadar je to izvedljivo.

(3) V primeru, če se padavinska voda odvaja v javno ka-
nalizacijo, za kar mora uporabnik pridobiti predhodno soglasje 
upravljavca, se za plačilo odvajanja uporabljajo določila tega 
odloka, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda, s tem, da se tarifa obračuna na podlagi velikosti površine, 
s katere se padavinska voda odvaja.

7. člen
(uporabniki)

Uporabniki javne službe so lastniki oziroma najemniki ozi-
roma posestniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta in upravljavci javnih površin, za katere se zagotavlja iz-
vajanje javne službe.

8. člen
(program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

in padavinske vode)
Javna služba se mora izvajati v skladu s programom odvajanja 

in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki ga pripra-
vi izvajalec javne službe v tekočem letu za naslednje leto do 31. 
oktobra v tekočem letu, skladno z določili  Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

9. člen
(načrt ravnanja z blatom)

(1) Izvajalec javne službe čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode mora izdelati načrt ravnanja z blatom. V načrt 
ravnanja z blatom mora izvajalec javne službe vključiti tudi  rav-
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kanalizacijo in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te odpa-
dne vode manjša od 50 PE, se lahko komunalna odpadna voda, ki 
nastaja v teh stavbah: 
- odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije in 

čisti v mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena sku-
pnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov stavb, ali

- se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici in je 
njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne službe.

13. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode v primarno omrežje 

naselja)
(1) Komunalno odpadno vodo iz posameznega dela naselja, 

ki se odvaja v javno kanalizacijo, je treba odvajati v primarno 
omrežje naselja, če je:
- letna obremenitev odvedene komunalne odpadne vode prera-

čunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagoto-
viti za odvajanje odpadne vode iz posameznega dela naselja v 
primarno omrežje naselja, večja od 0,1 PE, ali

- dolžina kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti zaradi či-
ščenja komunalne odpadne vode v komunalni ali skupni 
čistilni napravi posameznega dela naselja, večja od dolžine 
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje komu-
nalne odpadne vode iz posameznega dela naselja v primarno 
omrežje naselja. 
(2) Če se komunalna odpadna voda iz posameznega dela na-

selja, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ne odvaja v primarno 
omrežje naselja, se mora čistiti v komunalni ali skupni komunalni 
napravi, ki je namenjena čiščenju odpadne vode tega območja.

14. člen
(priključitev javne kanalizacije na čistilno napravo)

Javna kanalizacija mora biti priključena na centralno či-
stilno napravo, razen v primerih, ko je zaradi tehničnih ali to-
pografskih razlogov kanalizacijski sistem priključen na drugo 
čistilno napravo.

V. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE 
KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE V NASELJU 

ALI DELU NASELJA, KI JE OPREMLJENO Z JAVNO 
KANALIZACIJO

2.1 Priključitev na javno kanalizacijo

15. člen
(priključitev na javno kanalizacijo)

(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali re-
konstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preure-
ditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obve-
zna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za priključitev; 
komunalna odpadna voda se mora odvajati neposredno v javno 
kanalizacijo. Za objekt, ki je oskrbovan s pitno vodo iz javnega 
vodovoda je na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija ob-
vezna priključitev.

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka priključitev na 
javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna, ko bi bile tehnične re-
šitve, ki bi le-to omogočile, nesorazmerno drage. V tem primeru 
je uporabnik odvajanja komunalne odpadne vode dolžan vgraditi 
MKČN ali nepretočno in neprepustno greznico.

(3) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi ko-
munalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja 
ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna 
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, prera-
čunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti 
za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje 
komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem te-
rena, pa je mogoče brez naprav za prečrpavanje. Podrobneje so 
pogoji opredeljeni v veljavni Uredbi.

(4) Izvajalec mora lastnika objekta v roku 30 dni po preje-
mu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo obvestiti, da je 
priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in 
mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno ka-
nalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku šestih 
mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.

(5) V kolikor je zaradi globine obstoječe kanalizacije priklop 
na javno kanalizacijsko omrežje možen samo z internim prečr-
pališčem komunalne odpadne vode ga je lastnik objekta dolžan 
izvesti na lastne stroške.

(6) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije 
odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico ali 
MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da la-
stnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti in 
izključi iz sistema odvajanja odpadne vode ter izvajalcu dopusti 
nadzor nad izvedenimi deli.

16. člen
(priključek na kanalizacijo)

(1) Stroški izgradnje priključka na kanalizacijo bremenijo 
uporabnika.

(2) Izgradnjo priključka na kanalizacijo lahko uporabnik na-
roči pri izvajalcu javne službe, ki mu za izgradnjo lahko zaračuna 
dejanske stroške izgradnje v skladu z veljavnim cenikom izvajal-
ca javne službe.

(3) Uporabnik lahko zgradi kanalizacijski priključek tudi v 
lastni režiji po predhodnem soglasju izvajalca javne službe.

(4) Če uporabnik ne poveri gradnje kanalizacijskega priključ-
ka izvajalcu javne službe, mora njegovo gradnjo nadzorovati po-
oblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. Stroške nadzora za-
računa izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega 
cenika izvajalca javne službe.

(5) Uporabnik je dolžan zgraditi priključek za kanalizacijo v 
skladu z določbami tehničnega pravilnika. 

(6) Izvajalec javne službe izda na podlagi prijave uporabnika, 
po končani montaži in preizkusu vodotesnosti, uporabniku potr-
dilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z določbami 
tehničnega pravilnika v roku 30 dni po prejemu prijave uporab-
nika. 

(7) Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prejšnje-
ga odstavka tega člena z odločbo, če kanalizacijski priključek 
ni zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika in naloži 
uporabniku odpravo pomanjkljivosti.
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rabniku primeren rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne sme 
biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni.

20. člen
(prevzem blata malih čistilnih naprav ter obdelava blata)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata ko-
munalnih čistilnih naprav in ga obdelati na čistilni napravi.

(2) Za obdelano blato komunalnih čistilnih naprav mora izva-
jalec javne službe zagotoviti predelavo in odstranjevanje blata po 
predpisih o ravnanju z odpadki.

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

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

javne službe lastniku premičnega suhega stranišča oz. uporabni-
ku, ki preda gošč v obdelavo na podlagi cenika izvajalca javne 
službe.

VI ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE 
KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE V NASELJU 

ALI DELU NASELJA, KI NI OPREMLJENO Z JAVNO 
KANALIZACIJO

22. člen
(praznenje nepretočnih greznic)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redno praznenje 
nepretočnih greznic v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z 
javno kanalizacijo.

(2) Izvajalec javne službe ali uporabnik sam mora odpadno 
komunalno in padavinsko vodo iz nepretočne greznice odvažati v 
čiščenje na čistilno napravo.

(3) Stroške praznenja nepretočnih greznic iz prvega odstavka 
tega člena in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode 
iz drugega odstavka tega člena zaračuna izvajalec javne službe 
uporabniku na podlagi cenika izvajalca javne službe.

23. člen
(prevzem blata iz obstoječih greznic)

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

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

(3) Stroške prevzema blata iz obstoječih greznic zaračuna iz-
vajalec javne službe uporabniku na podlagi cenika izvajalca jav-
ne službe.

24. člen
(prevzem blata iz malih čistilnih naprav)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata iz 
malih čistilnih naprav.

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

17. člen
(prijava gradnje priključka na kanalizacijo)

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

(2) K pisni vlogi iz prvega odstavka tega člena mora uporab-
nik priložiti:
1. pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje 

na javno kanalizacijo, ali dokazilo, da je bil objekt zgrajen 
pred letom 1967,

2. potrjen izris iz katasterskega načrta za objekt, ki se priključuje 
na javno kanalizacijo,

3. grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in tlorisna veli-
kost objekta (situacija) ter predvideni priključki na javno in-
frastrukturo,

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

18. člen
(priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo)

(1) Neposredno priključitev spojnega kanala na javno kana-
lizacijo izvede na stroške uporabnika izvajalec javne službe na 
podlagi izdanega potrdila iz prvega odstavka 14. člena tega odlo-
ka,  pod neposrednim nadzorstvom predstavnika izvajalca javne 
službe.

(2) Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni do-
voljena, če:
- je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalite-

tnega odvajanja odpadnih vod,
- odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehansko in 

biološko očistiti, oziroma so te odpadne vode po kvaliteti v 
nasprotju z veljavnimi predpisi, 

- izvajalec javne službe ni izdal potrdila iz šestega odstavka 14. 
člena tega odloka.
(3) Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma 

pred povečanjem obstoječe priključne moči mora bodoči uporab-
nik plačati pristojbino v skladu z merili, določenimi v tehničnem 
pravilnikom in cenikom storitev. O plačilu pristojbine skleneta 
bodoči uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo.

19. člen
(odklop priključka z javne kanalizacije)

(1) Odklop priključka z javno kanalizacijo je dovoljena na 
predlog uporabnika le v primeru rušenja priključnega objekta.

(2) Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške uporabnika 
tako, da se zamaši na mestu priključitve na javno kanalizacijo.

(3) Odjavo priključka mora podati lastnik objekta, ki objekt 
ruši v pisni obliki, najkasneje 30 dni pred predvidenim odklopom 
priključka.

(4) Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek na 
javno kanalizacijo, če uporabnik ne spoštuje določil republiških 
predpisov, tega odloka in tehničnega pravilnika.

(5) Pred odklopom priključka na javno kanalizacijo iz prej-
šnjega odstavka tega člena mora dati izvajalec javne službe upo-
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(5) Stroški prekinitve odvajanja komunalne odpadne in pada-
vinske vode in stroški ponovne priključitve na javno kanalizacijo 
se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. Stroške za 
škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi izvajalec javne 
službe.

(6) Odločitev o prekinitvi odvajanja odpadne komunalne in 
padavinske vode iz prvega odstavka tega člena sprejme pristojni 
inšpekcijski organ občine.

27. člen
(začasna prekinitev odvajanja odpadne komunalne in 

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

odpadne komunalne in padavinske vode zaradi izvedbe planira-
nih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, 
za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah jav-
ne kanalizacije.

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

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

28. člen
(prekinitev odvajanja odpadne komunalne in padavinske 

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

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

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

(3) Izvajalec javne službe mora o prekinitvi odvajanja odpa-
dne komunalne in padavinske vode iz prejšnjega odstavka tega 
člena mora izvajalec javne službe uporabnike obvestiti preko 
sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način.

VIII EVIDENCE

29. člen
(evidence)

(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s 
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.

IX JAVNA OBVESTILA IN NAZNANILA

30. člen
(javna obvestila in naznanila)

(1) Izvajalec mora najmanj enkrat letno obvestiti lastnike gre-
znic in upravljalce malih komunalnih čistilnih naprav z nazna-
nilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen 
način o:
- komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdelujeta 

komunalna odpadna voda in blato,
- rokih in času praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih 

greznic in prevzemanje blata malih komunalnih čistilnih na-
prav,

(3) Stroške prevzema blata iz malih čistilnih zaračuna izvaja-
lec javne službe uporabniku na podlagi potrjene cene.

25. člen
(monitoring za male čistilne naprave)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redni monitoring 
za male čistilne naprave za vsako malo komunalno čistilno na-
pravo na območju izvajanja javne službe, ne glede na to ali malo 
komunalno čistilno napravo upravlja izvajalec javne službe ali 
upravljalec stavbe ali več stavb, iz katerih se odvaja odpadna ko-
munalna voda v lastno malo komunalno čistilno napravo.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redni monitoring 
v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja področje emisije snovi 
pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.

VII PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE 
KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE

26. člen
(trajna prekinitev odvajanja odpadne komunalne 

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

odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob 
tem, prekine odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode s 
prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda, če:
- z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali 

javni vodovod, 
- stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka 

ogroža zdravje uporabnikov,
- odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in varno 

obratovanje javne kanalizacije,
- kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne ustreza 

zahtevam veljavne zakonodaje,
- če niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo  

določeni s tem odlokom in tehničnim pravilnikom, 
- če uporabnik ne izpolnjuje pogojev določenih s tem odlokom 

in tehničnim pravilnikom, 
- če uporabnik ne poravna računov za kanalščino tudi po preje-

mu opomina, vendar s tem ne sme biti prizadet drug uporab-
nik, 

- če uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega priključ-
ka zaradi rušenja objekta. 
(2) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja odpadne 

komunalne in padavinske vode iz prvega odstavka tega člena 
prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na 
podlagi koncesije.

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

(4) Stroške prekinitve odvajanja komunalne odpadne in pada-
vinske vode in stroške ponovne priključitve na javno kanalizacijo 
ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka pre-
kinitve mora pred ponovno priključitvijo na javno kanalizacijo 
poravnati uporabnik. Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške 
za škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala 
škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega ravnanja. 
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- pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, 
lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na 
odvajanje in čiščenje odpadne vode in obračun stroškov,

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

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

- upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in 
čiščenju odpadne vode.
(2) Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne in pada-

vinske vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom 
onemogočiti.

33. člen
(prepovedi)

(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti 
odpadno vodo, ki bi lahko:
- povzročila požar ali nevarnost eksplozije, 
- povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, na-

prave, opremo in ogrožale zdravje ljudi, 
- povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje 

sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi, 
- stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in 

tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije, 
- povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini, 
- povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane tempe-

rature, 
- zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi, 
- povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi, 
- vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov 

in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi mejnimi 
vrednostmi. 
(2) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne kana-

lizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta dol-
žan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo škode.

34. člen
(obveznosti izvajalcev del)

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

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

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

XI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN 
NJENEgA OBLIKOVANJA

35. člen
(viri financiranja storitev)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne 
službe:

- načinu predvidene obdelave prevzetega blata ter nadaljnje 
uporabe, predelave ali odstranjevanja obdelanega blata in 

- drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic, obstoječih 
greznic in prevzem blata malih čistilnih naprav.
(2) V zvezi z opravljanjem javne službe mora izvajalec javne 

službe upravljavce površin, na katerih se odvaja padavinska voda 
v javno kanalizacijo, redno obveščati in na druge načine sezna-
njati, da morajo: 
- na svojih površinah redno čistiti in vzdrževati utrjene površi-

ne in peskolove ter lovilce olj na njih in 
- čistiti in vzdrževati svoje kanalske vode, namenjene za odva-

janje padavinske vode.

X. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
STORITEV JAVNE SLUŽBE TER PREPOVEDI

31. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)

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

32. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)

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

nično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne 
službe, 

- omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije 
in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratoval-
nega časa, 

- redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in na-
pravami, priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik 
obratovanja posamezne interne čistilne naprave, 

- redno kontrolirati sestavo odpadne vode in rezultate na zahte-
vo posredovati izvajalcu javne službe, 

- pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na jav-
ni kanalizaciji, 

- obveščati izvajalca javne službe o vsej spremembah pogojev 
za priključitev, 

- redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode na podla-
gi izdanih računov, 

- odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentra-
cij, določenih s predpisi, 

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

- dolžnost spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev 
odvajanja odpadne in padavinske vode, 

- uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko od-
padno vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh 
spremembah, predložiti izvajalcu javne službe analizo odpa-
dne vode, izdelavno v skladu s predpisi,

- če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, 
morajo izvajalca pismeno obvestiti o spremembah načina 
obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnolo-
ških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih 
učinkov predčiščenja, 



ŠT. 7 – 12. 4. 2013 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK STRAN 211

nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem na nivo, 
iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale v javno ka-
nalizacijo. V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost 
poplav, je potrebno odpadne vode črpati nad zajezitveno črto, od 
tega nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek.

(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, 
ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in pre-
verjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in 
čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora biti pravi-
loma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega nemoteno 
dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega jaška dolo-
čita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji ob izgradnji 
javne infrastrukture.

(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, ki 
je v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev 
revizijskega jaška predložiti izvajalcu notarsko overjeno služno-
stno pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika zemljišča, na kate-
rem je možno postaviti revizijski jašek. 

(5) Naprave in objekte iz tega člena odloka upravlja in vzdr-
žuje lastnik objekta na svoje stroške.

(6) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz tega člena 
gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne 
in padavinske vode ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo 
izpolnjuje zahtevane pogoje.

XIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

39. člen
(oblikovanje cen)

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

(2) Način obračunavanja cene storitev javne službe se določi 
s posebnim aktom, ki ga sprejme občinski svet v skladu z določili 
veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja.

(3) Izvajalec javne službe je dolžan cene storitev javne službe 
predhodno predložiti občinskemu svetu v potrditev.

XIV. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

40. člen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni 
občinski inšpekcijski organ.

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

XV. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE 
SLUŽBE

41. člen
(javna pooblastila)

(1) S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo za 
vzpostavitev, oziroma uskladitev in  vodenje katastra komunal-
nih naprav (v nadaljevanju kataster), ki vsebuje baze podatkov o 

- iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
- iz proračuna občine,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

36. člen
(viri financiranja infrastrukture)

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
- iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
- iz proračuna občine,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

XII. VRSTA IN OBSEg OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

37. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)

(1) Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno 
in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane tehno-
loške naprave, kot so:
– kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in padavinske 

odpadne vode,
– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne 

vode,
– objekti in naprave vakuumske kanalizacije,
– male komunalne čistilne naprave velikosti najmanj 50 PE,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne kana-

lizacije (odprti kanalski jarki, prevzeti v najem in upravljanje 
izvajalca).
(2) Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja izva-

jalec.
(3) Izvajalec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacijskih 

objektov in naprav v lasti občine z namenom zagotavljanja redne-
ga vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik zemlji-
šča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizacije.

(4) Izvajalec je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem 
(intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje v 
roku 14-ih dni po izvedenih del.

(5) Infrastruktura lokalnega pomena je javno dobro in izven 
pravnega prometa. Na njej ni mogoče dobiti lastninske pravice s 
priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.

38. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)

(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– cevovodi s pripadajočo opremo v zgradbi in na zemljišču upo-

rabnika,
– nepretočna greznica,
– obstoječa greznica,
– MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
– priključek,
– interna kanalizacija.

(2) Interna kanalizacija s priključkom mora biti izvedena 
tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne 
kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prostorov objekta, ki so 
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skega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so po-
trebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in 
padavinskih voda (prvi odstavek 32. člena).
(2) Z globo 450 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 

kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika.

(3) Z globo 250 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje fizična oseba.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
(veljavnost odloka)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o od-
vajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na 
območju Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 3/02).

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

 Župan
Datum: 3. april 2013 Silvo Slaček, s. r.

infrastrukturnih objektih, omrežjih in napravah namenjenih izva-
janju javne službe. Podrobnejšo vsebino katastra določa Tehnični 
pravilnik.

(2) Izvajalec ima javno pooblastilo za predpisovanje projek-
tnih pogojev in dajanje soglasij, kolikor to ni v nasprotju z zako-
nom:
–  k prostorsko ureditvenim načrtom oziroma drugim prostor-

skih aktom;
–  k projektnim rešitvam oziroma drugim aktom v postopku iz-

daje gradbenega dovoljenja;
–  za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje;
–  za posege v prostor v varovalnem območju javnega kanaliza-

cijskega omrežja;
–  za povečanje oziroma zmanjšanje priključne moči;
–  v drugih primerih, določenih z zakonom.

(3) Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predho-
dne strokovne pogoje ali mnenje.

(4) Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in na-
prav javne kanalizacije, če je tako določeno s predpisi.

42. člen
(tehnični pravilnik)

(1) Izvajalec javne službe mora predložiti občinskemu svetu v 
sprejem tehnični pravilnik v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega od-
loka v skladu z določili tega odloka in drugih veljavnih  predpisov.

(2) Tehnični pravilnik in njegove spremembe in dopolnitve 
se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku in začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi.

43. člen
(cenik storitev)

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

(2) Cenik storitev in njegove spremembe in dopolnitve se 
objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku in začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi.

XVI. KAZENSKE DOLOČBE

44. člen
(prekrški)

(1) Z globo 800 € se kaznujeta za prekršek pravna oseba in 
samostojni podjetnik posameznik, če:
- se ne priključi na javno kanalizacijo (prvi odstavek 13. člena),
- uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja izva-

jalca javne službe (14. člena),
- pred gradnjo priključka na kanalizacijo ne prijavi gradnje pri-

ključka na kanalizacijo izvajalcu javne službe,
- priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni dovo-

ljeno (drugi odstavek 16. člena),
- ne odklopi priključka v skladu z določili tega odloka (17. 

člen),
- ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka 30. člena,
- ravna v nasprotju z določilom prvega odstavka 31. člena,
- prekine odvod odpadne in padavinske vode drugemu uporab-

niku,
- ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred 

izvedbo del s katerimi posegajo v in na območje kanalizacij-
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Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah ( Ur.l. RS št. 
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-
ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta občine 
Sveta Ana (Ur.l. RS št. 39/2010) je občinski svet na 13. redni seji, 
dne 3. aprila 2013 sprejel 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Sveta Ana za leto 2012

1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za 

leto 2012, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun fi-
nančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2012 je 

realiziran v naslednjih zneskih:

KONTO NAZIV ZNESEK 
V EUR

A.  BILANCA PRIHODKOV 
 IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.000.882
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.205.382
 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.751.826
  700 Davki na dohodek in dobiček 1.647.580
  703 Davki na premoženje  67.390 
  704 Domači davki na blago in storitve  36.856
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 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

  750 Prejeta vračila danih posojil 0 
  751 Prodaja kapitalskih deležev 0
V. DANA POSOILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  0
  440 Dana posojila 0
  441 Povečanje kapitalskih deležev 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. ODPLAČILO DOLGA (550)  28.452
 55 ODPLAČILO DOLGA 28.452
  550 Odplačilo domačega dolga 28.452
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNU (III.-IV.+VI.) 85.994
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -28.452
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -114.446
XII. SREDSTVA NA RAČUNIH 
 NA DAN 31.12.2012 127.553

3. člen
Stanje sredstev na računih proračuna in stanje neporabljenih 

sredstev proračunske rezerve na dan 31. december 2012 se pre-
nese v leto 2013.

4. člen
Ta zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v 

Medobčinskem vestniku.

Številka: 41009-01/2013 Župan
Datum: 3. april 2013 Silvo Slaček, s. r.

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714)  453.556

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja  30.525 

  711 Takse in pristojbine  2.268 
  712 Denarne kazni  714 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 78.578 
  714 Drugi nedavčni prihodki 341.471 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 148.653
  720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 36.860
  721 Prihodki od prodaje zalog  0 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

nematerialnega premoženja 111.793
 73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
  730 Prejete donacije iz domačih virov 5.000
  731 Prejete donacije iz tujine  0
 74 TRANSFERNI PRIHODKI  641.846
  740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij  195.308 
  741 Prejeta sred.iz drž.prorač. iz sred. 

prorč.EU 446.538
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.886.436
 40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 654.152 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  197.206
  401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 31.911 
  402 Izdatki za blago in storitve  402.837 
  403 Plačila domačih obresti  11.698 
  409 Rezerve 10.500
 41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  616.136
  410 Subvencije 4.410 
  411 Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom  390.569 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam  38.685 
  413 Drugi tekoči domači transferi  182.472
 42 INVESTICIJSKI ODHKODKI (420) 1.597.237 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.597.237
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  18.911
  431 Investicijski transferi pravnim in 

fizičnim osebam 9.406
  432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 9.505
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 114.446
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
 IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0
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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS 12/96, 44/00, 
78/0, 72/05, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 40/11, 40/12), Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS št. 62/10, 
40/11, 40/12- ZUJF, 57/2012 ZPcP-2D. 3/2013 ZŠolPre-1) Pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Ur. list št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. 
člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. list RS št. 39/10, 107/10) je 
Občinski svet Občine Sveta Ana na 13. redni seji dne 3. aprila 
2013 sprejel naslednji
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čas pa se starše plačila vrtca oprosti, vendar najkasneje do konca 
šolskega leta. To določilo velja samo za starše s stalnim prebiva-
liščem v občini Sveta Ana. 

7. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se staršem 
obračuna polna cena programa ne glede na število dni prisotnosti 
otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. Odbije se samo cena 
prehrane za dneve odsotnosti. 

8. Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrt-
cev in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih ob-
činah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtca Občin-
ska uprava Občine Sveta Ana. 

9. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o do-
ločitvi cen programov storitev v javnem vrtcu na območju Obči-
ne Sveta Ana št. 60204-01/2009 z dne 16.04.2009 (Ur. list RS št. 
33/09). 

10. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-
činskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 01.05.2013.

Številka: 60204-01/2013 Župan
Datum: 3. april 2013 Silvo Slaček, dipl. ekon, ing. gr., s. r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF) in na pod-
lagi 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
(MUV, št. 22/10), je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slo-
venskih goricah na 5. izredni seji, dne 11. aprila 2013, sprejel

T E H N I Č N I  P O P R AV E K
Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah za leto 2013

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah za leto 2013 (MUV, št. 26/12) se v 3. točki 2. člena se v 
Bilanci prihodkov in odhodkov na ravni I. SKUPAJ PRIHODKI 
namesto zneska 2.464.354,46 zapiše znesek 2.464.352,46.

2. člen
V 3. točki 2. člena se v Bilanci prihodkov in odhodkov na rav-

ni II. Skupaj odhodki, v kontu 41 Tekoči transferi namesto zneska 
638.776,21 zapiše znesek 638.676,21.

3. člen
V 3. točki 2. člena se v Računu financiranja v kontu 55 IX. 

Odplačila dolga in kontu 550 Odplačila domačega dolga namesto 
zneska 774.850,92 zapiše znesek 744.850,92.

S K L E P
o določitvi cen vzgojno varstvenega programa v javnem 

vrtcu na območju Občine Sveta Ana

1. V javnem vrtcu na območju občine Sveta Ana-vrtec Sveta 
Ana in Lokavec se za vzgojno varstveni program od 01.05.2013 
določijo naslednje cene programov: 

Vrsta programa Cena v EUR
Dnevni program
- prvo starostno obdobje 352,05
- drugo starostno obdobje 286,34
- kombinirani oddelek 332,44

Cene programa se enkrat letno (v decembru) uskladijo s cena-
mi življenjskih potrebščin (stopnjo inflacije). Nove cene veljajo s 
1. januarjem naslednjega leta in jih s sklepom potrdi župan.

V kolikor pride do sprememb stroškov, ki vplivajo na obli-
kovanje ekonomske cene (večje ali manjše število oddelkov, št. 
zaposlenih, ipd.), se predlaga nova ekonomska cena programa, ne 
glede na ceno programa.

Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih star-
šev za programe v vrtcih (Ur. list RS št. 129/06, 79/08, 119/08, 
102/09, 62/10) in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(Ur. list RS št. 62/2010, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/, 12 ZPcP-2D, 
3/2013-ZŠolPre-1), upoštevajoč vse spremembe in dopolnitve.

2. V cenah programa javnega vrtca iz točke 1. tega sklepa 
so upoštevani naslednji stroški živil, ki so osnova za zmanjšanje 
cene v primerih iz 3., 4., 6., in 7. točke tega sklepa:

Strošek živil v cenah programov
Mesečni znesek v EUR Informativni dnevni znesek v EUR

30,30 1,38

Cena živil ter cena programa je preračunana na 22 dni. 
3. Za stroške neporabljenih živil znižana cena programa je v 

primeru napovedane odsotnosti otroka podlaga za plačilo staršev 
in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga 
krije lokalna skupnost zavezanka. V kolikor starši obvestijo vrtec 
o otrokovi odsotnosti do 8. ure, se cena programa kot osnova za 
plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. 

4. Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvome-
sečni odsotnosti v času šolskih poletnih počitnic rezervirati mesto 
v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok 
odsoten, njim določen znesek po odločbi, brez stroškov živil, 
zmanjšan za 50%. V nasprotnem primeru za ta čas otroka izpiše-
jo iz vrtca, pri ponovnem vpisu pa je otrok razvrščen v odvisnosti 
od razpoložljivih kapacitet. To določilo velja samo za starše, ki 
imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Sveta Ana 
in so vpisani v vrtec Sveta Ana. Starši s stalnim prebivališčem v 
drugih občinah, ki imajo otroke vpisane v vrtec Sveta Ana, lahko 
rezervacijo uveljavljajo samo v soglasju z občino plačnico razlike 
med ceno programa in plačilom staršev.

5. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa 
vrtca ne pridejo po svojega otroka, vrtec staršem zaračuna v zne-
sku 5,40 EUR za vsako začeto uro zamude.

6. Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka 
vrtec s soglasjem občine na osnovi vloge staršev in predložitvi 
ustreznih zdravniških potrdil plačilo staršev za program vrtca za 
čas odsotnosti otroka zniža tako, da znaša za prvi mesec odso-
tnosti 50 % njim določenega plačila brez stroškov živil, za ostali 
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4. člen
V 3. točki 2. člena se v Računu financiranja na ravni X. 

Neto zadolževanje namesto zneska 774.850,92 zapiše znesek 
244.850,92.

5. člen
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.

 Župan
Številka: 410-5/2012 Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Datum: 11. april 2013 Darko Fras, univ. dipl. prav., s. r.
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Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek ZUPUDPP 43-11 – ZKZ 
– C in št. 57/2012) in 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 
26/09 in 23/2010) je občinski svet Občine Šentilj na svoji 7. do-
pisni seji, dne 8. aprila 2013 sprejel 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

lokacijskem načrtu za del območja plansko prostorske enote 
šE 13 v Šentilju v Slovenskih goricah

1. člen
Spremeni se 9. člen odloka o občinskem lokacijskem načr-

tu za del območja plansko prostorske enote ŠE 13 v Šentilju v 
Slovenskih goricah (MUV, št. 23/05, 23/06, 27/06, 24/07, 26/08, 
15/12 in št. 18/12) tako, da se v poglavju »dvojčki« doda alineja 
z besedilom: 

» - odstopanje od parcelacije in razporeditev predvidenih 
stanovanjskih objektov je možna tudi na zemljiščih, parc. št. 
151/2, 151/3, 152/15 in 152/16, vse v k.o. Šentilj v Slovenskih 
goricah, v kolikor se s tem ne poslabšajo prostorski in okoljski 
pogoji. 

Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. 
Priključke javne gospodarske infrastrukture je potrebno prila-

goditi legi objektov.«

2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lo-

kacijskem načrtu za del območja plansko prostorske enote ŠE 13 

v Šentilju v Slovenskih goricah se objavi v Medobčinskem ura-
dnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 350-4/2013-401/4 Župan Občine Šentilj
Datum: 8. april 2013 Edvard Čagran, s. r.
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 
110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) 
in 15. člena Statuta Občine Vuzenica –UPB (MUV št. 31/2010) 
je Občinski svet Občine Vuzenica na 22. seji , dne 4. aprila 2013 
sprejel

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna občine Vuzenica za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vuzenica za 

leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vuzenica za leto 2012 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vuzenica za leto 
2012. 

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih pro-
gramov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vre-
dnostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 
2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se obja-
vita na oglasni deski občine in na internetni strani občine.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vuzenica za leto 2012 se 

objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka : 032-0007/2013-3 Župan
Datum: 4. april 2013 Franc Golob, s. r.
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