
PUBLIKACIJA   
 

OBČINA ŠENTRUPERT 
 
26. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno–

izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla 
Lunačka Šentrupert 

 
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 
– odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 14. 
člena Statuta občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18 in 
Uradno glasilo e-občina, št. 28/20) je občinski svet Občine 
Šentrupert, na svoji 17. redni seji dne 31.3.2021, sprejel 
 

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO–
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA DR. 

PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(ustanovitev zavoda) 
 
(1) Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Pavla 
Lunačka Šentrupert (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen 
z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert (Uradni 
list RS, št. 87/2007, 17/10, 41/2011 in 19/2013).  
(2) Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, je Občina 
Šentrupert (v nadaljevanju: ustanoviteljica), Šentrupert 5, 
8232 Šentrupert, matična številka: 2241153000.  
(3) Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine 
Šentrupert. 
 

2.  člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se ureja:  
- ime in sedež zavoda,  
- dejavnosti zavoda,  
- organizacija zavoda,  
- določbe o organih zavoda, 
- sredstva za delo zavoda, 
- način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in 

način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,  
- pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem 

prometu, 
- določbe o odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti 

zavoda, 
- medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in 

ustanoviteljico, 
- druge določbe v skladu z zakonom.  
 

II. STATUSNE DOLOČBE 
3.  člen 

(ime, sedež in pravni status zavoda) 
 
(1) Ime zavoda je: Osnovna šola dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert. 
Skrajšano ime zavoda je: OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. 

Sedež javnega zavoda je: Šentrupert 57, 8232 Šentrupert. 
 
(2) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom. 
 

4.  člen 
(pečat zavoda) 

 
(1)  Zavod ima in uporablja pečata okrogle oblike s premerom 
35 mm, in premerom 20 mm, v sredini katerih je grb Republike 
Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano skrajšano ime: 
»OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert«, pod grbom Republike 
Slovenije pa je naveden sedež šole: «Šentrupert 57«. 
(2) Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način 
varovanja in uničenja ter delavce, ki so zanje odgovorni, s 
pravilnikom določi ravnatelj. 
 

5.  člen 
(organizacija zavoda) 

 
(1) Izobraževalni program zavoda se izvaja na lokaciji  
Šentrupert 57, 8232 Šentrupert. 
 
(2) Za izvajanje programov za predšolske otroke se v zavodu 
organizira enota vrtca. Ime enote vrtca je Osnovna šola dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert – Vrtec Čebelica, s sedežem  
Šentrupert 57, 8232 Šentrupert. Vrtec ni pravna oseba.  
 

III. ŠOLSKI OKOLIŠ 
6.  člen 

(šolski okoliš) 
 
(1) Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega 
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje Občine 
Šentrupert.   
 
(2) Šolski okoliš obsega naselja: Šentrupert, Bistrica, Brinje, 
Dolenje Jesenice, Draga pri Šentrupert, Gorenje Jesenice, 
Hom, Hrastno, Kamnje, Kostanjevica, Mali Cirnik, Okrog, 
Prelesje, Rakovnik pri Šentrupertu, Ravne nad Šentrupertom, 
Ravnik, Roženberk, Slovenska vas, Straža, Šentrupert, 
Škrljevo, Trstenik, Vesela Gora, Vrh, Zabukovje, Zaloka. 
 
(3) Zavod vpisuje v šolo otroke, ki imajo stalno ali začasno 
prebivališče na območju šolskega okoliša.  
 
(4) Otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša lahko 
zavod vpiše v šolo, če:  
- s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna 

pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem 
šolskem okolišu, 

- to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov 
oziroma zagotavljanja novih prostorov. 

 
(5) Zavod se mora pred prepisom otroka oziroma učenca iz 
drugega šolskega okoliša posvetovati s šolo v šolskem 
okolišu, v katerem otrok ali učenec prebiva.  
 
(6) V primeru, da vpis učencev v posameznem šolskem letu 
presega zmogljivost šole, se zavod s soglasjem 
ustanoviteljice dogovori s starši in drugimi osnovnimi šolami, 
ki so  najbližje  stalnemu prebivališču otroka v občini o vpisu 
učencev na te šole izven občine. 

Uradno glasilo e-občina 
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IV. DEJAVNOST ZAVODA 
7.  člen 

(dejavnost zavoda) 
                     
(1) Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje osnovnošolskega 
izobraževanja in predšolske vzgoje otrok, ki je sprejet na 
način in po postopku določenim z zakonom. 
 
(2) Osnovna dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji 
dejavnosti je: 
- M/85.200- Osnovnošolsko izobraževanje; 
- M/85.100 –Predšolska vzgoja; 
 
(3) Osnovna dejavnost zavoda se opravlja kot javna služba, 
katere izvajanje je v javnem interesu.  
 
(4) Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge 
dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:  
 
G/47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z  
                  drugim blagom; 
L/68.200 -  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
                  nepremičnin v najem; 
I/56.210 -   Priložnostna priprava in dostava jedi; 
I/56.290 -   Druga oskrba z jedmi; 
N/82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 
                  posamične pisarniške dejavnosti; 
N/82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; 
P/85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
                  na področju športa in rekreacije; 
P/85.520 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
                  na področju kulture in umetnosti; 
P/85.590 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
                  izpopolnjevanje in usposabljanje; 
P/85.600 - Pomožne dejavnosti za izobraževanje; 
R/90.010 - Umetniško uprizarjanje; 
R/90.040 - Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 
R/91.011 - Dejavnost knjižnic; 
R/93.110 - Obratovanje športnih objektov; 
R/93.299 - Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; 
 
(5) Dejavnosti iz četrtega odstavka se lahko izvajajo tudi kot 
tržna dejavnost, pri čemer mora javni zavod ločeno voditi 
prihodke tržne dejavnosti od prihodkov iz naslova izvajanja 
osnovne dejavnosti zavoda.   
 
(6) Javni zavod v soglasju z ustanoviteljico pripravi sodila za 
razmejitev odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo. 
 
(7) Zavod lahko v okviru svoje registrirane dejavnosti opravlja 
še dejavnosti, kot so: 
- spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost 

učencev ter se v ta namen povezuje s starši, delavci v 
podjetjih, kulturnimi, turističnimi in drugimi organizacijami 
ter ostalimi občani, 

- skupaj s starši in drugimi uporabniki v občini razvija in 
organizira širše možnosti za aktivnosti učencev, druge 
mladine in občanov na področju izobraževanja, kulture, 
tehnične kulture, turizma in športa. 

 
(8) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem 
ustanoviteljice.  
 

V. ORGANI ZAVODA 
8.  člen 

(organi zavoda) 
 
(1) Organi zavoda so: 
A. svet zavoda, 
B. ravnatelj, 
C.strokovni organi zavoda, 
D.svet staršev. 
 

(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno 
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi 
s pravili oziroma drugimi splošnimi akti zavoda.  
 
 A. Svet zavoda 
 

9.  člen 
(sestava sveta zavoda in mandat članov sveta) 

 
(1) Svet zavoda sestavlja enajst (11) članov, in sicer: 
- trije (3) predstavniki ustanoviteljice, 
- pet (5) predstavnikov delavcev zavoda, 
- trije (3) predstavniki staršev. 
 
(2) Predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda imenuje 
občinski svet občine ustanoviteljice v skladu s svojim statutom 
in poslovnikom.  
 
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s 
tajnim glasovanjem, na način, kot je določen z zakonom. V 
svet zavoda se izvolijo trije (3) predstavniki strokovnih 
delavcev šole, en (1) predstavnik strokovnih delavcev vrtca in 
en (1) predstavnik ostalih delavcev zavoda,  
 
(4) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. 
Volitve so lahko javne ali tajne. V svet zavoda se izvolita dva 
(2) predstavnika izmed staršev otrok  vključenih v šolo in en 
(1) predstavnik izmed otrok vključenih v vrtec. Mandat 
predstavnikov staršev v svetu zavoda je vezan na status 
otroka v zavodu, oziroma na mandat sveta zavoda.  
 
(5) Predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika člani 
sveta izvolijo izmed svojih članov.  
 
(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni oziroma 
imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi 
sestavi skliče dosedanji predsednik sveta zavoda najkasneje 
v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov 
sveta zavoda, vendar ne pred iztekom mandata dosedanjega 
sveta zavoda.  
 
(7) Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika 
dosedanji predsednik sveta zavoda. Svet zavoda se 
konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in 
njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat 
članov sveta zavoda. Do konstituiranja novega sveta zavoda 
opravlja naloge sveta zavoda dosedanji svet zavoda.  
 
(8) Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri 
(4) leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. 
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma 
izvoljeni največ dvakrat.  
 

10.  člen 
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda) 

 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet 
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom 
mandatne dobe. O pričetku postopka volitev seznani zbor 
delavcev, svet staršev in ustanovitelja. Volitve se opravijo 
najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S 
sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov 
sveta zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija. Sklep o 
razpisu se mora javno objaviti v zavodu.  
 
(2) Če svet zavoda ne sprejme sklepa iz prejšnjega odstavka 
najkasneje v roku, določenim s prejšnjim odstavkom, to stori 
ravnatelj zavoda.  
 
(3) Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta 
zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo 
sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. 
Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti 
aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane 
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sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih (4) 
let.  
 
(4) Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so 
predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno 
pravico ali reprezentativni sindikat. Predlog kandidata za 
člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, mora biti 
pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu 
mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se 
predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan od dneva objave 
sklepa o razpisu volitev.  
 
(5) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, 
ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi 
dan predčasnih volitev. Voli se osebno z glasovnicami. Vsak 
delavec, ki ima pravico glasovati, ima en glas. Na glasovnici 
se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, 
z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev šole in 
vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred 
imeni tistih kandidatov, za katere se glasuje.  
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče 
ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi 
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč tretji 
odstavek 9. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so 
dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov 
dobila enako število glasov, se kandidata določi z žrebom, ki 
ga javno izvede predsednik sveta zavoda.  
O poteku volitev na volišču se napiše zapisnik, volilna 
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v 
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja. 
 
(6) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico.  
 

11.  člen 
(volitve predstavnikov staršev v svet zavoda) 

 
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne, 
razen, če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne 
volitve. 
 
(2) Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so 
predstavniki staršev, ima vsak starš, ki je član sveta staršev. 
Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki 
staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, 
priloženo mu mora biti soglasje kandidata h kandidaturi.  
 
(3) Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, mora 
biti prisotna najmanj polovica članov sveta staršev. Javne 
volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. 
Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena 
kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in 
število kandidatov, ki se jih voli izmed kandidatov staršev 
otrok vključenih v šolo in vrtec. Za člana sveta zavoda so, 
upoštevajoč četrti odstavek 9. člena tega odloka, izvoljeni tisti 
kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali 
več kandidatov dobila enako število glasov, se kandidata 
določi z žrebom, ki ga javno izvede predsednik sveta zavoda.   
 

12.  člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 

 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.  
(2) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:  
- imenuje in razrešuje ravnatelja, 
- sprejema program razvoja zavoda, 
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi 

uresničitvi, 
- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun 

zavoda, 
- na predlog ravnatelja predlaga ustanoviteljici 

razporeditev presežka oziroma način kritja primanjkljaja 
zavoda, 

- sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda, 
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 
- obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni 

problematiki, 
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,  
- obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, 

šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, 
svet staršev, skupnost učencev, 

- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, 
- predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev 

dejavnosti, 
- odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju 

ustanoviteljice, 
- daje ustanoviteljici in ravnatelju predloge in mnenja o 

posameznih vprašanjih, 
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, če ni 

določeno drugače, 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem 

odlokom ter pravili zavoda.  
 

13.  člen 
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda) 

 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred 
potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:  
- izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet 

zavoda, 
- zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more 

več opravljati funkcije člana sveta zavoda, 
- umre, 
- odstopi, 
- je odpoklican ali razrešen, 
- mu preneha delovno razmerje v zavodu.  
 
(2) Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko 
njegovemu otroku preneha status učenca oz. predšolskega 
otroka v javnem zavodu.   
 
(3) Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem 
prenehanja delovnega razmerja v zavodu. Članu sveta 
zavoda, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom 
v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na to 
funkcijo.  
 
(3) Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev ali 
predstavnik staršev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno 
izjavo člana sveta o odstopu.  
 
(4) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu 
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % 
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo 
sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. 
Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu zavoda se 
začne na predlog najmanj 10 % članov sveta staršev.  
 
(5) Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v kateri 
so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v 
pisni obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog se 
predloži volilni komisiji (če gre za predstavnika delavcev) 
oziroma predsedniku ali namestniku sveta staršev (če gre za 
predstavnika staršev), ki preveri formalnost predloga, ne da 
bi presojal razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog se 
uvrsti na sejo sveta staršev oziroma sestanek delavcev, ki 
mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega 
predloga; če je popoln predlog za odpoklic prejet v času 
poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka 
šolskega leta. Predlog za odpoklic mora biti vročen članu 
sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj 8 
dni pred sejo oziroma sestankom, na kateri bo obravnavan. 
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, ima 
pravico, da se opredeli, ali se z odpoklicem strinja ali ne.  
 
(6) Na seji sveta staršev oziroma sestanku delavcev, ki je bila 
sklicana za obravnavo predloga za odpoklic, se po obravnavi 
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predloga opravi tudi glasovanje o odpoklicu. Predstavnik 
delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic 
glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno 
pravico na dan glasovanja. Predstavnik staršev v svetu 
zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh 
članov sveta staršev.  
 
(7) Za razrešitev in odstop predstavnikov ustanoviteljice v 
svetu zavoda se uporabljajo predpisi ustanoviteljice.  
 
(8) Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po tem 
členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma 
izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan 
oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.  
 

14.  člen 
(imenovanje predstavnikov v svet zavoda) 

 
(1) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine 
Šentrupert skladno s svojimi akti.  
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje v roku 60 dni od 
prejema sklepa o pričetku postopka imenovanja oziroma 
volitev v svet zavoda.  
 

15.  člen 
(odločanje in podrobnejša ureditev delovanja sveta 

zavoda) 
 
(1) Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom 
drugače določeno.  
(2) Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti 
članov sveta zavoda lahko določi svet zavoda s poslovnikom.  
 
B. Ravnatelj 
 

16.  člen 
(ravnatelj zavoda) 

 
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ šole in vrtca je 
ravnatelj.  
(2) Ravnatelj organizira, načrtuje, vodi delo in poslovanje 
zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za 
zakonito poslovanje ter delovanje zavoda. Ravnatelj vodi 
strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela 
šole in vrtca.  
(3) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe 
lahko ponovno imenovan.  
 

17.  člen 
(pristojnosti ravnatelja) 

 
(1) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:  
- pripravlja program razvoja zavoda, 
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je 

odgovoren za njegovo izvedbo, 
- pripravlja finančni načrt in letno poročilo zavoda, 
- je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti 

učencev, 
- vodi delo učiteljskega zbora, 
- oblikuje predlog nadstandardnih programov, 
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev, 
- organizira mentorstvo za pripravnike, 
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, 

spremlja njihovo delo in jim svetuje, 
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in 

odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,  
- spremlja delo svetovalne službe, 
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, 

govorilne ure in druge oblike sodelovanja), 
- obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic 

in obveznosti učencev, 
- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, 
- odloča o vzgojnih ukrepih, 
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, 

- določa sistemizacijo delovnih mest, 
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski 

odgovornosti delavcev, 
- skrbi za sodelovanje z zdravstveno službo,  
- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti 

s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o 
samoevalvaciji zavoda,  

- opravi prvi sklic sveta staršev, 
- izvaja sklepe ustanoviteljice in sklepe sveta zavoda, 
- poroča ustanoviteljici o zadevah, ki lahko pomembno 

vplivajo na poslovanje zavoda, 
- svetu zavoda predlaga razporeditev presežka oziroma 

način kritja primanjkljaja zavoda, 
- imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja, 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem 

odlokom in drugimi predpisi.  
 
(2) Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje 
pristojnosti v času odsotnosti pisno pooblasti pomočnika 
ravnatelja ali drugega delavca zavoda.  
 

18.  člen 
(imenovanje ravnatelja) 

 
(1) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj 
izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev 
izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za 
učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo 
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih 
izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali 
svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen 
ravnateljski izpit. 
 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za 
ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima 
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v 
enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega 
izpita ne opravi v roku iz tega odstavka, mu preneha mandat 
po zakonu. 
  
(3) Ravnatelj se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki ga 
svet zavoda prične največ 6 (šest) mesecev pred iztekom 
mandata ravnatelja.    
 
(4) V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se 
sprejemajo prijave in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati 
obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev 
od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti 
krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi 
predložiti program vodenja zavoda.  
 
(5) Ravnatelja imenuje svet zavoda. Delovno razmerje z 
izbranim kandidatom za delovno mesto ravnatelja se sklene 
za določen čas, za čas trajanja mandata, ki je 5 (pet) let.  
 
(6) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za 
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:  
- mnenje učiteljskega zbora, 
- mnenje ustanoviteljice,  
- mnenje sveta staršev.  
 
(7) Ustanoviteljica in svet staršev mnenje obrazložita. 
Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Glasovanje izvede 
volilna komisija, ki jo imenuje učiteljski zbor.  
 
(8) Če ustanoviteljica, učiteljski zbor ali svet staršev ne dajo 
mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko 
svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.  
 
(9) Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere 
kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za 
imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 
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dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda 
odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.  
 
(10) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz 
prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju 
ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene 
kandidate. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno 
varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.  
 

19.  člen 
(razrešitev ravnatelja) 

 
(1) Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom časa, za 
katerega je imenovan. Svet zavoda je dolžan razrešiti 
ravnatelja: 
- če sam zahteva razrešitev, 
- če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih 

razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu, 
- če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih in 

splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje 
sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi, 

- če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom 
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali 
malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo 
ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju 
dejavnosti zavoda.  

 
20.  člen 

(postopek za razrešitev) 
 
(1) Ravnatelja razreši svet zavoda. 
  
(2) V primeru razrešitve po drugi, tretji in četrti alineji 
prejšnjega člena tega odloka mora svet zavoda pred 
sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi 
zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.  
 
(3) Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani 
ustanoviteljico, učiteljski zbor in svet staršev.  
 
(4) Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja 
posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi 
za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov 
predlog. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja 
obvesti ministrstvo. 
 
(5) Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil 
zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja 
brez tega mnenja.  
 
(6) Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po 
preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s 
sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda 
je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.  
 

21.  člen 
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja) 

 
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če 
nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, 
svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed 
strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih 
kandidatov, za čas do imenovanja ravnatelja, vendar največ 
za eno leto. 
 
(2) Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet 
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti 
ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih 
osmih dneh minister.  
 
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj 
začeti postopek za imenovanje ravnatelja. 
 

(4) Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista 
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti 
ravnatelja največ dvakrat.  
 

22.  člen 
(pomočnik ravnatelja) 

 
(1) Pomočnik ravnatelja pomaga ravnatelju pri opravljanju 
poslovodnih in pedagoških nalog s področja predšolske 
vzgoje.   
 
(2) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj šole 
izmed delavcev vrtca ali šole.  
 
(3) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki jih določi ravnatelj 
z opisom delovnega mesta v aktu o sistemizaciji delovnih 
mest oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, 
predvsem pa:  
- organizira in vodi delo enote vrtca, 
- predlaga ravnatelju šole program enote vrtca, 
- predlaga nadstandardne programe, 
- skrbi za sodelovanje enote vrtca z okoljem, 
- obvešča starše o delu enote vrvca. in ga nadomešča v 

njegovi odsotnosti.  
 
(4) Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, 
seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora 
ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.  
 
C. Strokovni organi zavoda  
 

23.  člen 
(strokovni organi zavoda) 

 
(1) Strokovni organi zavoda so:  
- učiteljski zbor in vzgojiteljski zbor, 
- oddelčni učiteljski zbor, 
- razrednik in 
- strokovni aktivi šole in vrtca.  
 
(2) Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se 
uporabljajo zakonske določbe in pravila oziroma drugi splošni 
akti zavoda.  
 

24.  člen 
(učiteljski in vzgojiteljski zbor) 

 
(1) Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni 
delavci šole oziroma vrtca.  
 
(2) Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor opravljata naslednje 
naloge, vsak na svojem področju:  
- obravnavata in odločata o strokovnih vprašanjih, 

povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom šole oziroma 
vrtca, 

- dajeta mnenje o letnem delovnem načrtu šole oziroma 
vrtca, 

- predlagata uvedbo nadstandardnih in drugih programov 
ter dejavnosti v šoli oziroma v vrtcu, 

- odločata o posodobitvah programov  predšolske vzgoje 
in osnovnošolskega  izobraževanja in njihovi izvedbi v 
skladu s predpisi, 

- dajeta mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, 
- dajeta pobude za napredovanje strokovnih delavcev 

zavoda in mnenje o predlogih ravnatelja, 
- odločata o vzgojnih ukrepih v šoli oziroma v vrtcu in 
- opravljata druge naloge v skladu z zakonom.  
 

25.  člen 
(oddelčni učiteljski zbor) 

 
(1) Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki 
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem 
oddelku.  
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(2) Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno 
problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z 
nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o 
vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z 
zakonom. 
 

26.  člen 
(razrednik) 

 
(1) Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, 
analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje 
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s 
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih 
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
 

27.  člen 
(strokovni aktivi zavoda) 

 
(1) Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki 
vzgojiteljev. Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma 
predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. 
 
(2) Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo 
vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, 
obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne 
naloge, določene v letnem načrtu. 
 
(3) Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta 
oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za 
ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje 
vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, 
obravnava pripombe staršev, učencev, vajencev, dijakov in 
študentov višjih šol ter opravlja druge strokovne naloge, 
določene z letnim delovnim načrtom. 
 
D. Svet staršev 
 

28.  člen 
(svet staršev) 

 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli in 
vrtcu oblikuje svet staršev.  
 
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak 
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 
roditeljskem sestanku oddelka vrtca oziroma šole. Prvi sklic 
sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet 
staršev predsednika in namestnika.  
 
(3) Svet staršev ima naslednje pristojnosti:  
- predlaga nadstandardne programe, 
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 

storitvah, 
- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja 

zavoda, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o 
letnem delovnem načrtu, 

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za 
ravnatelja, 

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni 
problematiki, 

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-
izobraževalnim delom, 

- voli predstavnike staršev v svet zavoda, 
- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, 

zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, 
- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma 

oblikuje delovne skupine, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi 

predpisi.  
 
(4) Svet staršev veljavno odloča, če je na seji prisotnih več 
kot polovica njegovih članov.  
 
(5) Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala več kot 
polovica prisotnih članov.  

(6) Svet staršev lahko sprejme poslovnik, s katerim 
podrobneje uredi svoje delovanje.  
 

VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
29.  člen 

(premoženje v upravljanju zavoda) 
 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last 
ustanoviteljice. Vrsto in obseg premoženja, ki ga 
ustanoviteljica da zavodu v upravljanje, se določi s pogodbo 
o prenosu v upravljanje. Za upravljanje s premoženjem je 
zavod odgovoren ustanoviteljici. Stalne razstave so last 
ustanovitelja, z njimi pa upravlja izključno OŠ dr. Pavla 
Lunačka Šentrupert. 
 
(2) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano 
v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon 
in ta odlok. Podrobnejše medsebojne pravice in obveznosti 
glede upravljanja se določijo s pogodbo med ustanoviteljico 
in zavodom.  
 
(3) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s 
skrbnostjo dobrega gospodarja.  
 
(4) Zavod mora pri ravnanju z nepremičnim premoženjem, ki 
ga ima v upravljanju, pridobiti soglasje ustanoviteljice. Zavod 
lahko prostore v času, ko jih ne potrebuje odda v najem. 
Soglasje ustanoviteljice, ki je zagotovila sredstva za 
pridobitev premoženja, mora zavod pri ravnanju s tem 
premoženjem pridobiti tudi, če ustanoviteljica tako določi.  
 
(5) Zavod ima določeno območje, ki sodi v šolski prostor. 
Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je 
ustanoviteljica dala zavodu v upravljanje ali pa samo v 
uporabo, katere vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar. 
 

30.  člen 
(sredstva za delo zavoda) 

 
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in 
drugimi predpisi:  
- iz sredstev državnega proračuna, 
- sredstev ustanoviteljice in drugih javnih sredstev, 
- prispevkov učencev in njihovih staršev, 
- plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji, 
- s prodajo storitev in izdelkov, 
- iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.  
 
(2) Iz državnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo v 
skladu z zakonom, normativi in standardi; iz sredstev 
ustanoviteljice pa v skladu z zakonom ter na podlagi 
vsakoletnega dogovora med ustanoviteljico in zavodom. 
Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za delovanje z 
letno pogodbo o financiranju predšolske vzgoje in 
osnovnošolskega izobraževanja v višini, ki je določena z 
vsakoletnim proračunom ustanoviteljice, upoštevajoč 
zakonske obveznosti glede vrste in višine zagotavljanja 
sredstev.   
 
(3) Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, 
za katerega so mu bila dodeljena. 
 

31.  člen 
(šolski sklad) 

 
(1) Zavod lahko ustanovi šolski sklad (v nadaljevanju sklad), 
iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina 
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz 
javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje 
standarda pouka in podobno.  
 
(2) Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, 
zapuščin in iz drugih virov.  
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(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest 
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet 
staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga 
svet zavoda.  
 
(4) Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila. 
 

32.  člen 
(presežek prihodkov nad odhodki 

 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s 
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z 
opravljanjem  vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem 
drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, uporablja zavod za 
plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje, 
investicije.  
 
(4) Zavod mora pred uporabo presežka prihodkov nad 
odhodki, pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljice.  
 

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
ZAVODA IN USTANOVITELJA 

33.  člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 

 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje 
dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno 
in brez omejitev.  
 
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi 
lahko razpolaga v skladu s predpisi. 
 

34.  člen 
(odgovornost ustanoviteljice za obveznosti zavoda) 

  
(1) Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda do višine 
sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljice predvidena za 
opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in 
drugimi predpisi. 
 

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 

35.  člen 
(medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem 

in zavodom) 
 
(1) Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z 
zakonodajo, tem odlokom in drugimi predpisi izvršujeta 
Občinski svet Občine Šentrupert, strokovne službe Občinske 
uprave in župan Občine Šentrupert. 
 
(2) Občinski svet Občine Šentrupert ima v imenu ustanovitelja 
do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
- spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe 

sredstev, 
- odloča o statusnih spremembah zavoda, 
- daje soglasje k spremembam dejavnosti, 
- daje soglasje k povezovanju javnih zavodov v skupnosti 

zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in 
računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in 
za opravljanje drugih skupnih nalog, 

- imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda, 
- daje mnenje k imenovanju ravnatelja, 
- daje soglasje k razpolaganju premičnega in 

nepremičnega premoženja, 
- daje soglasje k sklepanju pravnih poslov v zvezi s 

pridobitvijo in odtujitvijo nepremičninskega premoženja, 
- opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi 

predpisi. 
 
(3) Župan ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje 
pravice in obveznosti: 
- ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s 

plani in programi Občine Šentrupert,  

- daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v 
vrtcu in delovnih mest, ki so sofinancirana iz proračuna 
ustanovitelja ter druga soglasja v imenu ustanovitelja v 
skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi, 

- spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe 
sredstev, 

- daje nepremičnine v upravljanje zavodu, 
- daje soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki 

sredstev skladno z zakonom oz. s tem odlokom,  
- opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo v 

skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
(3) Zavod je dolžan ustanovitelju:  
- vsako leto predložiti letni delovni načrt, 
- vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega 

delovnega načrta in razvoju zavoda, 
- vsako leto predložiti letni finančni načrt in letni program 

dela, 
- vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter 

upravljanja z nepremičninami, 
- po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje 

in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.  
 

IX. NADZOR 
36.  člen 
(nadzor) 

 
(1) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravljajo pristojni 
državni organi.  
 
(2) Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z 
zakonom določeni strokovni organi.  
 
(3) Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda opravljajo 
pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije.  
 
(4) Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja 
nadzira ustanovitelj.  
 
(5) Nadzor nad gospodarjenjem s premoženjem, ki je last 
ustanovitelja, izvaja ustanovitelj. Ustanovitelj lahko za 
izvajanje nadzora javnih financ zavoda, ki je proračunski 
uporabnik, naroči izvedbo revizijskih storitev v zavodu. 
 

X. JAVNOST DELA 
37.  člen 

(javnost dela) 
 
(1) Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to 
prepoveduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči 
javnost.  
 
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, 
novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.  
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo 
prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda 
ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot 
je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih ravnatelj 
šole izrecno povabi. 
 
(3) O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jih 
za to pooblasti ravnatelj.  
 

XI. POSLOVNA TAJNOST 
38.  člen 

(poslovna tajnost) 
 
(1) Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in 
podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri 
opravljanju izobraževalne dejavnosti in so določeni za 
poslovno tajnost.  
 
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne 
tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.  
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Za poslovno tajnost se štejejo: 
- podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi 

določeni za tajne, 
- podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno 

tajnost, 
- podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih 

pristojnosti določi za poslovno tajnost, 
- podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči 

pristojni organ ali druga institucija. 
 

XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
39.  člen 

(splošni akti zavoda) 
 
(1) Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki 
jih je potrebno urediti z internimi predpisi, lahko uredi s pravili 
oziroma drugimi splošnimi akti, s katerimi uredi tudi svojo 
notranjo organizacijo in delo. 
 
(2) Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, 
druge splošne akte pa svet zavoda samostojno, če zakon ali 
drug predpis ne določata drugače.  
 
(3) Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem 
odlokom.  
 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
40.  člen 

(prehodne in končne določbe) 
 
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo 
organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku šestih 
mesecev od uveljavitve tega odloka.  
 
Ravnatelj zavoda in svet zavoda opravlja funkcijo do izteka 
mandata, za katerega je bil imenovan. 
 

41.  člen 
(veljavnost odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu e-občina. 
 

42.  člen 
(prenehanje veljavnosti) 

  
Ob uveljavitvi tega odloka, preneha veljati Odlok o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert(Uradni list RS, št. 87/2007), in vse 
njegove spremembe: Odlok o spremembah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert ( Uradni list RS, 
št. 17/2010), Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert ( Uradni list RS, št. 41/2011) in 
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert ( Uradni list RS, št. 19/2013). 
 
Številka: 032-0002/2021-26 
Datum: 31.03.2021 
 
 

Občina Šentrupert 
Andrej Martin Kostelec, Župan 

  
 
 

27. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Šentrupert 

 
Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 149. člena Zakona o 

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – 
ZIURKOE in 158/20), Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 
78/19), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode(Uradni list RS, št.98/15, 76/17 in 81/19), 3. in 7. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 
57/11 – ORZGJS40) in 7. člena Statuta Občine Šentrupert 
(Uradni list RS, št. 12/18 in Uradno glasilo e-občina, št. 28/20) 
je Občinski svet Občine Šentrupert na 17. redni seji, dne 
31.3.2021, sprejel 
 

ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN 
PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI ŠENTRUPERT 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.  člen 
(vsebina odloka) 

 
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: »javna služba«) 
na območju Občine Šentrupert tako, da določa:  
- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 

službe, 
- vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo 

prostorsko razporeditev, 
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
- pravice in obveznosti uporabnikov, 
- vire financiranja javne službe in način njihovega 

oblikovanja, 
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe in 
- druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj 

javne službe. 
  

2.  člen 
(pomen izrazov) 

 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:  
- aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost 

ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena 
tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v 
kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v 
komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta; 

- blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz 
komunalnih čistilnih naprav in preostalo blato iz 
obstoječih pretočnih greznic ter blato iz stranišča, ki 
deluje brez izpiranja z vodo in je brez iztoka ter ni 
kemično stranišče v skladu s predpisom, ki ureja emisijo 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu: suho 
stranišče); 

- čistilna naprava padavinske odpadne vode je čistilna 
naprava padavinske odpadne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo; 

- industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda 
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo; 

- izvajalec javne službe je pravna ali fizična oseba, ki jo na 
predpisani način izbere ali določi občina v skladu s 
predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe; 

- javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo; je sistem 
kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških 
sklopov in naprav, ki je kot javna infrastruktura lokalnega 
pomena namenjena izvajanju javne službe, 

- javno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko omrežje 
javne kanalizacije; 
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- kanalizacija je kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo; 

- kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo 
opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali 
mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo 
in pote¬ka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko 
omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen 
na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek 
pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, 
padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica 
odpadnih voda, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje. 

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

- komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda 
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo; 

- minimalna komunalna oskrba je minimalna komunalna 
oskrba v skladu s zakonom, ki ureja graditev in se 
nanaša na odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode; 

- padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda 
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo; 

- upravljavec javne kanalizacije je pravna oseba, ki jo v 
skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi 
ali izbere za izvajalca javne službe odvajanja komunalne 
in padavinske odpadne vode; 

(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen 
kot je določen v zakonih s področja varstva okolja in 
podzakonskih prepisih, ki so izdani na njihovi pod¬lagi. 
(3) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 

3.  člen 
(izvajalec javne službe) 

 
Javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode na celotnem območju občine Šentrupert izvaja 
javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o. (v nadaljevanju: 
»izvajalec«). 
 

4.  člen 
(uporabnik javne službe) 

 
(1) Uporabnik in plačnik storitev javne službe je lastnik ali 
solastnik objekta oziroma dela objekta, v katerem nastaja 
odpadna voda, pri čemer se šteje, da le-ta nastaja v vseh 
objektih: 
- kjer so stalno ali začasno prijavljene osebe, 
- kjer se opravlja dejavnost, pri katerih nastaja odpadna 

voda, 
- v katerih je interna vodovodna inštalacija in sanitarne 

zmogljivosti (javni vodovod, vaški vodovod, kapnica) in 
- upravljavec javnih površin, ki je priključen na javno 

kanalizacijo. 
(2) Kot uporabnika lahko lastnik določi tudi posestnika objekta 
(npr. najemnika) vendar samo v primeru, ko lastnik ter 
posestnik z izvajalcem vnaprej skleneta dogovor o načinu 
obračuna storitev, načinu posredovanju podatkov o zapadlih 
obveznostih lastniku, subsidiarni odgovornosti lastnika v 
primeru neplačila ter drugih podrobnostih glede obračuna 
storitve.  
(3) V večstanovanjskih stavbah (stanovanjske, poslovno-
stanovanjske in poslovne stavbe), v katerih ni zagotovljenega 
ločenega odjema pitne vode po posameznih enotah, 
obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik 
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastnike delov 
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje 
večstanovanjskih stavb. 
 

5.  člen 
(program dela) 

 
(1) Izvajalec opravlja javno službo skladno s tem odlokom ter 
programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (v nadaljevanju: »program ali program javne 
službe«). 
(2) Program izdela izvajalec za obdobje štirih let in ga predloži 
v potrditev občini do 31. oktobra v koledarskem letu pred 
začetkom njegove veljavnosti. 
 

3. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER 
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 

6.  člen 
(obvezne naloge javne službe) 

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

odvaja v javno kanalizacijo, ter njena obdelava,  
- redno vzdrževanje javne kanalizacije,  
- prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira 

v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo, 
ter njeno čiščenje,  

- prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (v nadaljevanju: »MKČN«) z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE in MKČN z zmogljivostjo enako ali 
večjo od 50 PE, če se nahajajo na območjih izven meja 
aglomeracije, 

- prevzem in odvoz blata iz obstoječih pretočnih greznic, 
- obdelava blata,  
- pregledovanje MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,  
- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ter s streh, 
če za slednjo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s 
predpi¬som, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda,  

- obveščanje uporabnikov javne službe, 
- izdelava programa izvajanja javne službe, 
- vodenje evidence o izvajanju javne službe, 
- poročanje o izvajanju javne službe, 
- priključevanje novih uporabnikov javne službe. 
(2) Naloge javne službe, ki so posebne storitve so: 
- odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo ter 
- padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, če se 

takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. 
 

7.  člen 
(obvezne storitve za objekte, ki so priključeni na javno 

kanalizacijo) 
 
Obvezne storitve javne službe za objekte, ki so priključeni na 
javno kanalizacijo, so:  
- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo ter njena obdelava, 
- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, za 

katero se zagotavlja odvajanje in čiščenje v okviru nalog 
javne službe in 

- obdelava blata. 
 

8.   člen 
(obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na javno 

kanalizacijo) 
 
(1) Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso 
priključeni na javno kanalizacijo, so:  
- prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz 

nepretočnih greznic pri upo-rabniku javne službe in 
njeno čiščenje ter njena dodatna obdelava,  

- prevzem blata iz MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 
PE, 

- prevzem blata iz MKČN z zmogljivostjo enako ali večjo 
od 50 PE, če se nahajajo na območjih izven meja 
aglomeracije, ter njegova obdelava, če imajo upravljalci 
teh naprav sklenjen dogovor z izvajalcem, 
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- prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic in 
- pregled MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. 
(2) Izvajalec opravlja: 
- samo storitev čiščenja komunalne odpadne vode ter 

obdelave blata pri tistih uporab-nikih, ki niso dostopni z 
ustreznim vozilom. Praznjenje greznice oziroma 
prevzem blata iz MKČN oziroma obstoječih pretočnih 
greznic in odvoz ter predajo izvajalcu v teh primerih 
zagotovi lastnik objekta.  

(3) Prevzem blata iz druge alineje prvega odstavka mora 
izvajalec javne službe zagotoviti v časovnih presledkih, 
določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne 
čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta.  
 

9.  člen 
(način obdelave blata) 

 
Izvajalec zagotovi obdelavo blata na območju komunalne 
čistilne naprave, ki je opremljena z zadostnimi zmogljivostmi 
za obdelavo blata. 
 
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH 

DOBRIN 
10.  člen 

(naprave in objekti javne kanalizacije) 
 
Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo primarno in 
sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njima povezane 
tehnološke naprave, ki so:  
- kanali z revizijskimi jaški za odvod odpadne in 

padavinske odpadne vode, 
- lovilci olj,  
- peskolovi, 
- zadrževalni bazeni, 
- črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske 

odpadne vode, 
- razbremenilniki visokih vod, 
- čistilne naprave in 
- drugi objekti in naprave, potrebne za obratovanje javne 

kanalizacije. 
 

11.  člen 
(pooblaščeni izvajalec) 

 
(1) Posege v sistem javne kanalizacije lahko izvaja izvajalec 
ali od njega pooblaščeni izvajalec. 
(2) Izvajalec ima vsak čas pravico dostopa do kanalizacijskih 
objektov in naprav zaradi vzdrževanja, meritev in snemanj ne 
glede na lastništvo zemljišča, na katerem so kanalizacijski 
objekti in naprave. Izvajalec po opravljenem delu vzpostavi 
zemljišče v prejšnje stanje in poravna morebitno nastalo 
materialno škodo. 
 

12.  člen 
(vrste kanalizacijskih omrežij) 

 
(1) Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem ali 
mešanem sistemu. 
(2) Vsi novi kanali se gradijo v ločenem sistemu, razen v 
primerih, ko se s projektno dokumentacijo ugotovi, da gradnja 
ločenih sistemov ni smiselna ali mogoča kot npr. ko 
padavinske vode ni mogoče ločiti iz sistema ker ni ustreznega 
odvodnika oziroma možnosti ponikanja. 
(3) Aglomeracije morajo biti opremljene z javnim 
kanalizacijskim omrežjem ter ustrezno čistilno napravo, pri 
čemer se lahko za posamezen objekt v aglomeraciji, če je 
obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode v tem objektu manjše od 50 PE in so izpolnjeni pogoji, 
da bi dolžina kanalizacijskega priključka presegala dolžino 
100 m ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročala 
nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje, zagotovi 
opremljanje z MKČN. 
 
 
 

13.  člen 
(padavinska voda) 

 
(1) V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajanje drenažnih vod, 
podtalnice, vodotokov ter padavinskih voda, ki jih je možno 
speljati v ponikovalnico ali vodotok. 
(2) Lastnik ali upravljavec objekta mora za padavinsko vodo, 
ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje neposredno v 
vodotok ali ponikanje v tla, kadar je to izvedljivo. 
(3) Lastnik ali upravljavec površin, s katerih odteka toliko 
onesnažena padavinska voda, da je po veljavnih predpisih ne 
sme spuščati neposredno v vode, mora na območ¬jih, kjer ni 
javne kanalizacije, to vodo zajeti in očistiti. 
 

14.  člen 
(obvezna uporaba javnih dobrin) 

 
Uporaba objektov in naprav javne kanalizacije je obvezna na 
vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni sistemi za 
odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih 
vod. 
 

15.  člen 
(posegi na območju kanalizacije) 

 
(1) Vsi subjekti, ki opravljajo dela v bližini javne kanalizacije, 
si morajo za ta dela pridobiti soglasje izvajalca ter mu pokriti 
vse s tem nastale stroške, vključno z nadzorom in pri 
opravljanju teh del zagotoviti, da ostane javna kanalizacija 
nepoškodovana.  
(2) V primeru poškodbe so dolžni vzpostaviti prvotno stanje in 
poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodbe 
ali prekinitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod. 
 

16.  člen 
(prepoved nepooblaščenega poseganja) 

 
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni 
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. 
Na trasi kanalizacije se ne sme graditi, postavljati objek¬tov, 
nasipati materiala, saditi dreves in izvajati ostalih aktivnosti, 
ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale 
njegovo delovanje in vzdrževanje.  
 

17.  člen 
(javna pooblastila izvajalcu) 

 
(1) Izvajalec na podlagi javnega pooblastila opravlja naslednje 
naloge v zvezi z opravljanjem javne službe:  
- izdaja smernice k osnutkom prostorskih aktov (v 

nadaljnjem besedilu: smernice), 
- izdaja mnenja k predlogom prostorskih aktov (v 

nadaljnjem besedilu: mnenja), 
- izdaja projektne pogoje k projektom za pridobitev 

gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: pogoje), 
- izdaja soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem 

besedilu: soglasja), 
- izdaja soglasja za gradnjo objekta v varovalnem pasu za 

nezahtevne objekte, 
- izdaja soglasje za priključitev na kanalizacijo. 
(2) Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti izvajalcu za 
izdajo zgoraj nave¬denih listin je: 
1. za smernice oziroma mnenje:  
- osnutek oziroma predlog prostorskega akta. 
2. za projektne pogoje:  
- idejna zasnova ali idejni projekt in 
- kartografski del, ki obsega kopijo katastrskega načrta in 

topografskega načrta z vrisanim objektom, skicami 
tlorisa in tipičnih prerezov, če gre za stavbo, praviloma v 
merilu 1:500, če gre za gradbeni inženirski objekt pa v 
merilu 1:1000 oziroma drugem ustrezno večjem merilu. 

3. za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:  
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (s 

tekstualnim in grafičnim delom) s projektom zunanje 
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ureditve, ki določa način odvajanja komunalnih, 
industrijskih in padavinskih odpadnih vod, 

- za gospodarske subjekte opis tehnološkega postopka s 
podatki o odpadnih in nevarnih snoveh v proizvodnji ter 
izračun biokemijske obremenitve.  

4. za soglasje za priključitev obstoječih zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov na javno kanalizacijo, če ni bilo izdano že 
v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:  
- gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti 

stavbe ali inženirskega objekta, 
- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1: 1000 ali 1: 500 

in priključkom, 
- za odvajanje komunalnih odpadnih vod iz 

večstanovanjskih objektov, situacijo zu¬nanje ureditve 
objektov z interno kanalizacijo (prikazan način odvajanja 
komunalnih odpadnih vod in ločen sistem odvajanja 
padavinskih odpadih vod), z vrisanimi objekti v merilu 
1:1000 ali 1:500,  

- za odvajanje industrijskih odpadnih vod analizo 
obratovalnega monitoringa odpad¬nih vod in situacij 
zunanje ureditve z interno kanalizacijo (prikazan način 
odvajanja komunalnih in industrijskih odpadnih vod in 
ločen sistem odvajanja padavinskih odpadnih vod), z 
vrisanimi objekti v merilu 1:1000 ali 1:500 in 

- služnostno pogodbo z notarsko overjenim podpisom 
služnostnega zavezanca ter potrdilo notarja o vloženem 
predlogu za vknjižbo te služnosti v zemljiško knjigo. 

(3) Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih novo zgrajenih 
objektov in naprav javne kanalizacije. 
 

18.  člen 
(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije) 

 
(1) Investitor graditve objektov za izvajanje javne službe mora 
po končani gradnji prenesti objekte in naprave v najem 
izvajalcu. Za prevzem objektov in naprav morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
- kanalizacijska mreža in naprave za odvajanje 

komunalne in padavinske odpadne vode, ki se predajajo 
morajo imeti vso potrebno projektno dokumentacijo 
(PGD, PZI, PID), tehnično dokumentacijo, soglasja, 
pozi¬tivno opravljen preizkus vodotesnosti, geodetski 
posnetek, evidenco predvidenih priključkov, evi¬denco 
osnovnih sredstev in njihove vrednosti, evidenco 
kontrolnih postopkov, urejena lastninska razmerja, 

- objekti čiščenja odpadnih vod, ki se predajajo, morajo 
imeti vso z zakonom, ki ureja graditev objektov, 
predpisano dokumentacijo (zlasti PGD, PZI, PID 
projektno dokumentacijo, dokazilo o zanesljivosti 
objektov, soglasja, poslovnik o obratovanju, navodila za 
obratovanje, servisne in garancijske listine, evidenco 
osnovnih sredstev in njihove vrednosti), 

- postopek prevzema mora biti dokumentiran z 
zapisnikom o primo¬predaji. 

(2) Investitor in upravljavec se lahko za posamezen objekt 
dogovorita o zmanjšanju obsega potrebne dokumentacije za 
prenos v upravljanje. 
 

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
19.  člen 

(objekti in naprave uporabnikov) 
 
(1) Objekti in naprave uporabnika so:  
- priključni kanal od objekta do javne kanalizacije, 
- objekti in naprave za pred čiščenje odpadnih vod, 
- interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami 

v objektu in na zemljišču uporabnika. 
(2) Uporabnik je dolžan te objekte in naprave upravljati, z njimi 
gospodariti in jih vzdrževati na svoje stroške in na način, da 
je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne vode in da je 
odpadna voda v predpisani kvaliteti. 
 
 
 
 

20.  člen 
(obveznosti uporabnikov) 

 
Uporabniki imajo naslednje obveznosti: 
1. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije in 

kanalizacijski priključek skladno s tehnično 
dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca, 

2. priključiti se na javno kanalizacijo v roku šestih mesecev 
od možnosti priključitve, 

3. omogočati izvajalcu pregled interne kanalizacije in 
sestavo odpadne vode v vsakem času tudi izven 
obratovalnega časa, 

4. vzdrževati kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo 
z vsemi objekti in napravami, 

5. omogočiti dostop za izvedbo praznjenja greznice, 
6. javljati izvajalcu vse okvare na javni kanalizaciji, 

kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vse 
pojave, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne 
kanalizacije, 

7. pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, 
lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv 
na odvod odpadne vode in obračun stroškov, 

8. omogočiti izvajalcu prevzem grezničnih vsebin ter 
zagotoviti, da se te vsebine ne odvajajo v javno 
kanalizacijo, 

9. plačevati stroške za storitev odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter stroške 
storitev vezanih na greznice in MKČN, 

10. prijaviti izvajalcu vsako spremembo količine in kvalitete 
odpadne vode, 

11. spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev 
odvajanja komunalne ali padavin-ske odpadne vode, 

12. uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko 
odpadno vodo, morajo izva-jalcu predložiti letno poročilo 
o emisijskem monitoringu za preteklo leto do 31.3. 
tekočega leta, 

13. odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno 
kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno 
kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, 
hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegli 
zahtevane lastnosti, 

14. če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih 
učinkov, morajo izvajalca pisno obvestiti o spremembah 
načina obratovanja čistilne naprave ali uvedbi dodatnih 
teh-noloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje 
zahtevanih učinkov pred čiščenja, 

15. uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo 
brez soglasja izvajalca, 

16. uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode 
drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom 
onemogočiti, 

17. uporabniki morajo izvajalca najmanj 15 dni pred 
začetkom obratovanja MKČN o tem pisno obvestiti in 

18. vse druge obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o 
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda ter 
predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 

 
5.1 Pogoji za priključitev na javno kanalizacijo 

21.  člen 
(obveznosti priključitve) 

 
(1) Izvajalec v roku enega meseca od prevzema 
kanalizacijskega omrežja v upravljanje s priporočeno pošiljko 
s povratnico obvesti lastnika, da je priključitev njegove stavbe 
obvez-na in mu posreduje pogoje za priključitev.  
(2) Priključitev na javno kanalizacijo se pod nadzorom 
izvajalca opravi v roku šestih mesecev od prejema obvestila 
o obvezni priključitvi. 
(3) Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije 
odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno 
napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da 
uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno 
čistilno napravo očisti ali odstrani in izključi iz sistema 
odvajanja odpadne vode obvezno pod nadzorom izvajalca. 
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22.  člen 
(pisno soglasje izvajalca) 

 
Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na podlagi 
pisnega soglasja izvajalca, ob upoštevanju pogojev iz tega 
odloka. 
 

23.  člen 
(izdaja soglasja) 

 
(1) Pozitivno soglasje se izda takrat, ko so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 
- če je investitor objekta k vlogi za soglasje predložil 

predpisano dokumentacijo, 
- če so izpolnjeni vsi pogoji iz predhodnih soglasij, 
- če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično možna, 
- če investitor predloži dokazilo o plačanem znesku 

komunalnega prispevka in odloč¬bo o odmeri 
komunalnega prispevka, ki jo na njegovo zahtevo ali po 
uradni dolžnosti izda pristojni občinski upravni organ 
oziroma sklenjen dogovor o obročnem odplačilu, 

- če ima uporabnik poravnane vse ostale obveznosti do 
lastnika in izvajalca. 

(2) Če priključitev ni možna, mora izvajalec o tem obvestiti 
uporabnika in ga seznaniti s pogoji, pod katerimi bo 
priključitev možna. 
 

24.  člen 
(obvezne sestavine soglasja) 

 
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na kanalizacijsko 
omrežje mora izvajalec v skladu z določili tehničnega 
pravilnika določiti: 
- minimalni odmik objektov od kanalizacijskega omrežja, 
- pogoje in navodila za zaščito omrežja pred vplivom 

ostalih objektov, predvsem novogradenj, 
- traso, globino, profil in dolžino priključnih cevi in 

priključno mesto na javno omrežje, 
- lokacijo in velikost kanalizacijskega jaška, 
- pogoje križanja komunalnih vodov s kanalizacijskim 

omrežjem. 
 

25.  člen 
(izvedba priključitve) 

 
(1) Priključitev na javno kanalizacijo izvede izvajalec ali drug 
za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del, pod 
pogojem, da uporabnik pridobi predhodno pisno soglasje 
izvajalca in da financira stroške izvedbe vključno s povrnitvijo 
okolice v prvotno stanje. V primeru, da priključitve ne izvaja 
izvajalec, se priključitev obvezno opravlja pod nadzorom 
izvajalca in na stroške uporabnika. O pričetku del uporabnik 
obvesti izvajalca najmanj sedem dni pred pričetkom del. 
Priključitev na obstoječo javno kanalizacijo je dovoljena le v 
revizijskem jašku, pri čemer se mora dno priključka nahajati 
nad temenom iztočnega kanala, razen, kadar je izjemoma 
drugače določeno v soglasju. 
(2) Če se priključek nahaja več kot 50 cm nad temenom 
obstoječega kanala, je potrebno izvesti priključitev preko 
kolena. 
 

26.  člen 
(neugodna lega) 

 
Posamezni objekt ali del objekta, ki se zaradi neugodne lege 
v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na 
javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča, ki ga je 
dolžan zgraditi in upravljati lastnik priključka. 
 

27.  člen 
(število priključkov) 

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

to zahteva položaj in velikost objektov, se izjemoma dovoli 
tudi izgradnja dveh ali več priključkov, pri čemer morajo le-ti 
biti izvedeni preko kontrolnih kanalizacijskih jaškov. 
(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo 
preko svojega ka¬nalizacijskega priključka. V primerih, ko se 
pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali 
racionalno, je dovoljena priključitev več objektov različnih 
lastnikov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, 
s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki takega priključka in tak 
kanalizacijski vod predati v last občini ter v upravljanje 
izvajalcu.  
 

28.  člen 
(sprememba priključka) 

 
Sprememba dimenzije priključka, trase, merskega mesta in 
izvedba dodatnega priključka se obravnava na enak način, 
kot da gre za nov kanalizacijski priključek. 
 

29.  člen 
(ukinitev priključka) 

 
(1) Ukinitev priključka je dovoljena samo v primeru rušitve 
priključenega objekta ali opustitve uporabe objekta, kar mora 
uporabnik dokazati s potrdilom pristojnih organov. Uporabnik 
mora zahtevo za ukinitev v pisni obliki posredovati izvajalcu 
najkasneje 14 dni pred rušenjem objekta. Prekinitev priključka 
izvede izvajalec oziroma drug, za to usposobljeni izvajalec 
gradbenih del pod nadzorom izvajalca, v obeh primerih na 
stroške uporabnika.  
(2) Ukinitev priključka se lahko izvede tudi na zahtevo 
izvajalca. 
 

30.  člen 
(način gradnje javne kanalizacije) 

 
(1) Ob izgradnji javne kanalizacije se za vse objekte, ki mejijo 
na površine v javni rabi (ceste, pločniki, parkirišča) izvedejo 
tudi revizijski jaški in odcepi preko roba cestnega telesa 
oziroma površin, ki se urejajo v času izgradnje javne 
kanalizacije. 
(2) Za tiste objekte, ki ne mejijo na javno površino po kateri se 
gradi javna kanalizacija, se zgradi odcep do mesta, na 
katerem sta priključena najmanj dva uporab¬nika, pod 
pogojem, da se s tem strinja tudi lastnik služečega zemljišča. 
 

31.  člen 
(emisije snovi in toplote) 

 
V javno kanalizacijo se smejo odvajati samo tiste komunalne 
odpadne vode, ki so določene v soglasju oziroma so 
dovoljene po veljavnih standardih in predpisih o emisijah 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo. 
 

32.  člen 
(industrijska odpadna voda) 

 
(1) Uporabnik, ki proizvaja industrijsko odpadno vodo je pred 
vsakim priključkom na javno kanalizacijsko omrežje dolžan 
urediti mersko mesto in mes¬to za odvzem vzorcev odpadne 
vode in omogočiti redno kontrolo vsebnosti nečistoč v 
odpadni vodi. 
(2) Izvajalec, kakor tudi pooblaščeni izvajalec monitoringa 
odpadne vode, morata imeti zagotovljen neomejen dostop do 
merskega mesta in mesta za odvzem vzorcev. Kontrolo lahko 
opravlja samo usposobljeni izvajalec, ki je pridobil pooblastilo 
pristojnega republiškega organa. Rezultate meritev mora 
redno posredovati izvajalcu. Obseg in pogostost meritev se 
izvaja skladno z veljavnimi predpisi. Vsi stroški povezani z 
izvajanjem kontrole odpadne vode bremenijo uporabnika 
oziroma povzročitelja onesnaženja. 
(3) Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja odpadno vodo iz 
prvega odstavka, mora letno poročilo o emisijskem 
monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o emisijskem 
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monitoringu za odpadno vodo, posredovati izvajalcu v pisni 
ali elektronski obliki do 31. marca za preteklo leto. 
(4) Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva na 
lastnosti in količine odpadne vode iz prvega odstavka 
(sprememba tehnologije, obsega proizvodnje, prene¬hanje 
določene dejavnosti, sprememba pred čiščenja, ipd.), 
pridobiti soglasje izvajalca. 
 

33.  člen 
(presežene vrednosti emisij) 

 
(1) Uporabnik mora pred izpustom v javno kanalizacijsko 
omrežje opraviti obvezno pred čiščenje odpadne vode v vseh 
primerih, ko vsebnost onesnaženja začasno ali stal¬no 
presega dovoljene vrednosti. 
(2) Zaradi zagotavljanja predpisanega učinka delovanja 
komunalne čistilne naprave lahko izvajalec prepreči dotok 
take odpadne vode v javno kanalizacijo. 
 

34.  člen 
(nevarne odplake) 

 
(1) Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi škodovale 
okolju, objektom in napravam javne kanalizacije ter 
delavcem, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. Vsebnost teh 
snovi ne sme preseči maksimalno dovoljene vrednosti. 
(2) Prav tako je v ločeno zgrajeno fekalno kanalizacijo strogo 
prepovedano odvajati padavinsko, izvorno ali drenažno vodo, 
v ločeno zgrajeno meteorno kanalizacijo pa industrijsko in 
fekalno odpadno vodo. 
 

5.2 Evidenca strešnih površin 
35.  člen 

(evidenca strešnih površin) 
 
(1) Izvajalec vzpostavi evidenco strešnih površin, s katerih se 
odvaja padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo. 
Evidenca je osnova za izračun količine padavinske odpadne 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. 
(2) Velikost strešnih površin posamezne nove stavbe ali 
objekta uporabnika se določi na podlagi tlorisne površine 
strehe iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
(3) Za obstoječe objekte in stavbe se velikost strešne površine 
določi na podlagi tlorisne površine objekta ali stavbe iz 
uradnih evidenc. 
(4) Pri odstopanjih dejanskega stanja v primerjavi z uradnimi 
evidencami, se velikost strešnih površin določi na podlagi 
tlorisne površine objekta ali stavbe iz digitalnih orto foto 
posnetkov (DOF) ali na podlagi meritev dejanskega stanja. 
 

6. ODVAJANJE ODPADNIH VODA, KJER NI JAVNE 
KANALIZACIJE 

36.  člen 
(načini odvajanja in čiščenja izven aglomeracije) 

 
Na območjih izven aglomeracije mora lastnik ali investitor 
objekta zagotoviti us¬trezno odvajanje in čiščenje v javni 
kanalizaciji sosednje aglomeracije, v mali komunalni čistilni 
napravi ali greznici, ki ustrezajo predpisom s področja 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
 

37.  člen 
(obveznosti izvajalca izven aglomeracije) 

 
Izvajalec je na območjih izven aglomeracij dolžan zagotoviti 
storitve iz osmega člena tega odloka. 
 

38.  člen 
(prevzem vsebin iz greznic in MKČN) 

 
(1) Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, 
vsebino greznice in MKČN prazni izvajalec s posebnimi vozili 
za praznjenje, vsebino pa odvaža na čistilno napravo.  
(2) Praznjenje obstoječih pretočnih greznic ter prevzem blata 
iz MKČN se izvaja enkrat na tri leta skladno s programom 

oziroma več po vsakokratnem posebnem naročilu 
uporabnika.  
(3) Na podlagi dodatnega naročila uporabnikov lahko 
izvajalec v okviru javne službe praznjenje pretočne greznice 
oziroma prevzem blata iz MKČN izvede tudi večkrat, pri 
čemer stroški dodatnih naročil niso zajeti v akontativna 
mesečna plačila in so jih uporabniki dolžni poravnati posebej 
ob vsakem dodatnem naročilu. 
(4) Praznjenje nepretočnih greznic se izvaja po dejanskih 
potrebah, pri čemer mora biti minimalna prostornina 
nepretočne greznice 6 m3 oziroma 3 m3 na osebo. V 
nepretočno greznico je dovoljeno odvajati le komunalno 
odpadno vodo iz gospodinjstva. Nepretočna greznica mora 
biti zgrajena skladno s predpisi. 
(5) Izvajalec uporabnike iz prvega odstavka tega člena 
obvesti o datumu dejanske¬ga opravljanja obveznih storitev 
javne službe najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.  
(6) Uporabniki iz prejšnjega odstavka lahko zahtevajo 
spremembo datuma opravljanja obveznih storitev najmanj 
osem dni pred predvideno izvedbo storitve. Spremembo 
datuma storitve je možno zahtevati samo enkrat. V tem 
primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v 30 
dneh po poslani zahtevi. 
 

39.  člen 
(podizvajalci) 

 
Izvajalec lahko posamezne storitve, ki sestavljajo javno 
službo, opravlja tudi s pomočjo podizvajalcev.  
 

40.  člen 
(objekti kmetijskega gospodarstva) 

 
(1) Za objekte kmetijskega gospodarstva je ne glede na osmi 
člen tega odloka obvezna storitev samo pregled male 
komunalne čistilne naprave če: 
- se blato iz MKČN oziroma komunalna odpadna voda iz 

nepretočne greznice uporablja v skladu s predpisom, ki 
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v 
kmetijstvu in 

- lastnik izvajalcu ob vsakokratni izvedbi pregleda MKČN 
oziroma enkrat na tri leta pred¬loži pisno izjavo, da so 
izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje alineje. 

(2) Pisna izjava iz druge alineje prejšnjega odstavka vsebuje 
navedbo identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva 
(KGM-MID), dokazilo o številu rejnih živali na kmetijskem 
gospodarstvu, datume in količine odstranjene komunalne 
odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz MKČN 
ter mešanja z gnojevko.  
(3) Sprememba v statusu uporabnika se upošteva v mesecu, 
ki sledi mesecu v katerem je uporabnik izvajalcu predložil 
pisno izjavo iz druge alineje prejšnjega odstavka. Če 
uporabnik izvajalcu ne dostavi pravočasno pisne izjave (to je 
pred potekom triletnega obdobja), izvajalec s potekom 
obdobja prične z izvajanjem in obračunom vseh obveznih 
storitev za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko 
omrežje. 
 

7. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
41.  člen 

(obveznosti izvajalca) 
 
Obveznosti izvajalca po tem odloku so: 
1. zagotavljanje obratovanja javne kanalizacije v okviru 

razpoložljivih zmogljivosti, 
2. redno praznjenje greznic in MKČN, 
3. obveščanje uporabnikov o načrtovanih prekinitvah 

odvajanja odpadne vode in času trajanja prekinitve, 
4. vodenje operativnega katastra javne kanalizacije in 

predpisanih evidenc, 
5. redno obračunavanje storitev javne službe, okoljske 

dajatve in ostalih s posebnimi predpisi določenih dajatev, 
6. izvajanje rednih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, 
7. načrtovanje investicijskih vzdrževalnih del na javni 

kanalizaciji, 
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8. izdajanje smernic in mnenj k prostorskim izvedbenim 
aktom v zvezi z javno kanalizacijo, 

9. izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim 
rešitvam, povezanim z javno kanalizacijo, 

10. priključevanje stavb uporabnikov na javno kanalizacijo, 
kot je določeno s tem od¬lokom, in obveščanje o tem, 

11. kontroliranje ustreznosti kanalizacijskega priključka in 
interne kanalizacije uporabni¬ka pred priključitvijo 
stavbe na javno kanalizacijo na njegove stroške, 

12. kontroliranje stanja kanalizacijskega priključka in interne 
kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika na stroške 
uporabnika. 

 
42.  člen 

(omejitev odgovornosti za škodo) 
 
Izvajalec ne odgovarja za škodo v stavbah zaradi izlivov iz 
javne kanalizacije v primeru:  
- poplav, 
- ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo ni 

izvedena v skladu z izdanim soglasjem, 
- višje sile in drugih izrednih dogodkov. 
 

43.  člen 
(obveščanje uporabnikov) 

 
(1) Izvajalec mora uporabnike pisno obveščati:  
- na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali 

padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno 
kanalizacijo, 

- o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode v javno kanalizacijo, 

- na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalno 
odpadno vodo in obdeluje blato, 

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

- o rokih in času izvedbe pregleda MKČN. 
(2) Izvajalec obveščanje iz prejšnjega odstavka izvede 
najpozneje v treh mesecih po sprejetju programa ali najmanj 
osem dni pred spremembo pogojev iz prvega odstavka tega 
člena. 
(3) Izvajalec upravljavce površin, s katerih se odvaja 
padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo, redno 
obvešča, da morajo: 
- na svojih površinah redno čistiti in vzdrževati utrjene 

površine in peskolove ter lovilce olj ter 
- čistiti in vzdrževati svoje kanalske vode, namenjene za 

odvajanje padavinske odpadne vode. 
 

7.1 Prekinitev odvajanja komunalne odpadne vode 
44.  člen 

(prekinitev dobave vode, odvajanja odpadne vode) 
 
(1) Uporabniku se prekine dobava vode iz javnega vodovoda, 
če z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnost za vodni 
vir ali javni vodovod.  
(2) Izvajalec na stroške uporabnika, po predhodnem 
obvestilu, prekine odvajanje odpadne vode, kadar: 
- je zaradi stanja interne kanalizacije objekta ali naprav v 

njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces 
čiščenja na komunalni čistilni napravi, 

- je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden 
brez soglasja izvajalca, 

- uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev 
drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali 
kanalizacijski priključek, ali spremeni njegovo 
zmogljivost, 

- uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in 
onesnaženosti odpadne vode ali pregled 
kanalizacijskega priključka, 

- uporabnik brez soglasja izvajalca spremeni izvedbo 
priključka, 

- uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v 
zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode, 

- ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje in 
premoženje prebivalcev, 

- kadar uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu 
in opominu, 

- industrijski uporabnik v roku tridesetih dni po pozivu 
izvajalca ne podpiše pogodbe o odvajanju in čiščenju 
industrijske odpadne vode, 

- kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza 
zahtevam veljavne zakonodaje, 

- uporabnik, zaradi določitve količine industrijske odpadne 
vode, ne zagotovi merjenja odvzetih količin vode iz 
naravnih virov. 

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko 
izvajalec na stroške uporabnika prekine odvajanje komunalne 
in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo z ukrepom 
prekinitve dobave vode. 
(4) Prekinitev odvajanja odpadne vode velja za čas do 
odprave vzroka. Stroške vnovične priključitve plača 
uporabnik. 
 

45.  člen 
(začasna prekinitev) 

 
(1) Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za 
krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah 
javne kanalizacije, vendar mora o času trajanja prekinitve 
pravočasno obvestiti uporabnike na krajevno običajen način 
ali neposredno. 
(2) V primeru intervencije na objektih in napravah, lahko 
izvajalec prekine odvajanje odpadne vode, vendar mora o 
tem takoj obvestiti uporabnike. Izvajalec ima v teh primerih 
dolžnost v 48 urah vzpostaviti začasen režim odvajanja 
odpadne vode. 
 

46.  člen 
(prekinitev v primeru višje sile) 

 
(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električne 
energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori in 
izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima izvajalec pravico brez 
povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih voda do 
od¬prave napake. O tem mora obvestiti uporabnike. 
(2) V kateremkoli primeru prekinitve mora izvajalec storiti vse 
ukrepe, ki so v njegovi moči, da prepreči oziroma zmanjša 
škodljive vplive na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in 
lastnino. 
 

8. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
47.  člen 

(viri financiranja) 
 
Viri financiranja javne službe so:  
- cena storitve javne službe,  
- sredstva občinskega proračuna, 
- druga sredstva. 
 

48.  člen 
(komunalni prispevek) 

 
Uporabnik je za vsako priključitev na javno kanalizacijo 
dolžan plačati komunalni prispevek po odločbi pristojnega 
organa. 
 

49.  člen 
(obračun plačevanja storitve) 

 
(1) Odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se meri 
in obračunava v kubičnih metrih. 
(2) Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, 
plačujejo odvajanje in čiščenje odpadnih vod v kubičnih 
metrih v enaki količini in po stopnji onesnaženja v enakih 
razdobjih kot za porabljeno vodo, skladno z določili odloka ki 
ureja oskrbo s pitno vodo. 
(3) Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih virov ali 
vodovodov in imajo vgrajene vodomere ter izvajalcu dostavijo 
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podatke, plačujejo stroške odvajanja in čiščenja odpadnih vod 
v količini, kot jo porabijo.  
(4) Uporabnikom, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo 
vodne vire in nimajo vgrajenih vodomerov ali izvajalcu ne 
posredujejo podatkov o porabi, se odvajanje in čiščenje 
obračunava po pavšalu, ki znaša 4,5 m3 odpadne vode na 
osebo na mesec. 
(5) Za uporabnike, ki nimajo vgrajenih vodomerov in ni stalno 
prijavljenih oseb se storitev obračuna glede na dejanske 
stroške.   
(6) Če izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski 
vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali 
če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračun¬skega 
vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v 
zadnjem obračun¬skem obdobju. 
(7) Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z 
vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z 
blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih 
naprav ter pregledov za male komunalne čistilne naprave je 
izražena v m³ opravljene storitve, za katero se šteje količina 
dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, 
obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.  
(8) Enota količine storitev odvajanja in čiščenja padavinske 
odpadne vode s streh je izražena v m³ in se obračuna glede 
na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe, s 
katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno 
kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. 
(9) Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna 
letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je 
izmerjena pri meritvah državne mreže meteoroloških postaj, 
preračunana na površino strehe, s katere se padavinska 
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na čistilni 
napravi. 
 

50.  člen 
(plačilo storitve) 

 
(1) Uporabnik mora plačati zaračunano storitev v osemnajstih 
dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne določa 
drugače.  
(2) Uporabnik lahko v osmih dneh od datuma izstavitve 
računa vloži pisni ugovor pri izvajalcu. 
(3) Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na 
obračun storitve, je izvajalec uporabniku dolžan izstaviti 
opomin. 
(4) Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh po 
izdanem opominu je izvajalec dolžan dolg sodno izterjati in 
izvesti prekinitev dobave pitne vode oziroma odvajanja 
odpadnih voda. 
(5) Če uporabnik, ki je najemnik objekta ali stanovanja ne 
poravna računa storitev javne službe, ga skladno z zakonom 
mora plačati lastnik objekta ali stanovanja. 
 

51.  člen 
(vodenje evidenc opravljanja storitev javne službe) 

 
(1) Za potrebe poslovanja izvajalec vodi in vzdržuje evidenco 
uporabnikov. 
(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vsebuje 
naslednje podatke: 
- šifro uporabnika, 
- ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega 

prebivališča, 
- naslov za dostavo računov, 
- število oseb v gospodinjstvu, 
- znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti, 
- datum vnosa podatkov. 
(3) Izvajalec javne službe lahko za potrebe sodnih postopkov 
v zvezi s posameznim uporabnikom zbira tudi druge osebne 
podatke, kot to določa zakon. 
(4) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne 
podjetnike vsebuje naslednje podatke: 
- šifro uporabnika, 
- naziv firme oziroma samostojnega podjetnika, 
- naslov, 

- naslov za dostavo računov, 
- matično in davčno številko, 
- transakcijski račun/e, 
- znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti, 
- datum vnosa podatkov. 
(5) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi 
naslednje podatke: 
- podatke o priključnem cevovodu in merilnih napravah. 
(6) Izvajalec pridobiva evidence od uporabnikov, upravnikov 
večstanovanjskih objektov, organov lokalne skupnosti in 
državnih organov. 
(7) Uporabniki ter upravniki večstanovanjskih stavb morajo 
izvajalca pravočasno pisno obveščati o statusnih in 
lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med 
izvajalcem in uporabnikom in o spremembah naslova za 
dostavo računov ter poskrbeti, da tudi njihov pravni naslednik 
vstopi v obstoječe razmerje. 
 

52.  člen 
(cena storitve) 

 
(1) Obračun storitev po tem odloku se izvaja v skladu z 
veljavnimi predpisi. 
(2) Cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine, 
stroškov izvajanja storitev javne službe in stroškov okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odva¬janja odpadnih 
voda, ki se pri kalkulaciji in na računu prikazuje ločeno. 
 

53.  člen 
(izjeme) 

 
(1) Uporabniki za vodo, ki jo uporabijo za namene, pri katerih 
ne nastaja odpadna voda (npr. napajanje živine, namakanje, 
zalivanje in podobno) ne plačajo stroškov odvajanja in 
čiščenja odpadne vode. 
(2) Količina porabljene vode, ki se uporabi za namen iz prvega 
odstavka se ugotavlja bodisi z internim vodomerom bodisi na 
podlagi števila stalno prijavljenih oseb. Stroški vzpostavitve 
internega vodomera bremenijo uporabnika.  
(3) Način izvajanja javne službe v posameznih kmetijskih 
gospodarskih stavbah se lahko opredeli s programom javne 
službe. 
 

9. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
54.  člen 
(nadzor) 

 
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja 
pristojni občinski inšpek¬cijski organ, strokovni nadzor nad 
izvajalcem pa izvaja pristojni organ občinske uprave Občine 
Šentrupert.  
(2) Organi iz prejšnjega odstavka lahko pri opravljanju 
nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih 
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka. 
  

55.  člen 
(kazenske določbe) 

 
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje izvajalec, če ravna v 
nasprotju s 38. in 43. členom tega odloka. Z globo 200 EUR 
se v takem primeru kaznuje odgovorna oseba izvajalca. 
(2) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki ne ravna 
v skladu s 13. členom, 16. členom, drugo, peto, osmo, 
trinajsto ali petnajsto točko 20. člena, 25. členom, 31. členom, 
32. členom, 33. členom, 34. členom ali 36. členom tega 
odloka. Z globo 200 EUR se v takem primeru kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe. 
(3) Z globo 1.000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki ne ravna 
v skladu s 15. členom ter prvo, tretjo, četrto, šesto, deseto, 
enajsto, dvanajsto, štirinajsto, šestnajsto in osemnajsto točko 
20. člena tega odloka. Z globo 100 EUR se v takem primeru 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 
(4) Z globo 1.500 EUR se kaznuje samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki ne ravna v skladu s 13. členom, 16. členom, drugo, peto, 
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osmo, trinajsto in petnajsto točko 20. člena, 25. členom, 31. 
členom, 32. členom, 33. členom, 34. členom ali 36. členom 
tega odloka. 
(5) Z globo 700 EUR se kaznuje samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki ne ravna v skladu s 15. členom ter prvo, tretjo, četrto, šesto, 
deseto, enajsto, dvanajsto, štirinajsto, šestnajsto ali 
osemnajsto točko 20. člena tega odloka. 
(6) Z globo 500 EUR se kaznuje uporabnik, ki je fizična oseba, 
če ravna v nasprotju z s 13. členom, 16. členom, drugo, peto, 
osmo, trinajsto in petnajsto točko 20. člena, 25. členom, 31. 
členom, 32. členom, 33. členom, 34. členom ali 36. členom 
tega odloka. 
(7) Z globo 200 EUR se kaznuje uporabnik, ki je fizična oseba, 
če ravna v nasprotju s 15. členom ter prvo, tretjo, četrto, 
šesto, deseto, enajsto, dvanajsto, štirinajsto, šestnajsto in 
osemnajsto točko 20. člena tega odloka. 
 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
56.  člen 

(prenehanje veljavnosti drugih predpisov) 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Odlok 
o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 67/93).  
 

57.  člen 
(uskladitev priključkov) 

 
Uporabniki, ki nimajo izvedenega priključka, ki bi bil skladen 
s tem odlokom, so dolžni na zahtevo izvajalca v roku 6 
mesecev od dneva veljavnosti tega odloka obstoječi 
priključek urediti skladno z določbami tega odloka. 
 

58.  člen 
(sprejem aktov) 

 
Tehnični pravilnik, s katerim se določijo podrobnejši pogoji za 
izvajanje storitev javne službe ter tehnični normativi in 
postopki sprejme izvajalec po predhodni pridobitvi soglasja 
občinskega sveta v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.  
 

59.  člen 
(prenehanje veljavnosti aktov) 

 
S prejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o načinu 
opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode na delu Občine 
Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS št. 69/2014 dne 26. 9. 2014. 
 

60.  člen 
(veljavnost odloka) 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu e-Občine. 
 
Številka: 032-0002/2021-25 
Datum: 31.03.2021 
                                                          
 

Občina Šentrupert 
Andrej Martin Kostelec, Župan 

  
 
 
 

28. Sklep o razveljavitvi Sklepa o pripravi četrtih (4) 
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta Občine Šentrupert 

 
Na podlagi 23. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/2018; uradno glasilo e-občina, št. 28/20) je župan 
Občine Šentrupert, dne 14. 04. 2021, sprejel 
 

 

SKLEP O RAZVELJAVITVI SKLEPA O PRIPRAVI 
ČETRTIH (4) SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE 
ŠENTRUPERT 

 
1.  člen 

 
Razveljavi se sklep o pripravi četrtih (4) sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine 
Šentrupert (Uradno glasilo e-občina, št. 3/2018). 
 

2.  člen 
 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu e-občina in v svetovnem 
spletu na www.sentrupert.si ter velja z dnem objave.  
 
Številka: 3500-0015/2018-12  
Datum: 14.04.2021 
                                                
 

Občina Šentrupert 
Andrej Martin Kostelec, Župan 

  
 
 
 

OBČINA BENEDIKT 
 
29. Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 

2020 
 
Na podlagi  98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13-popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US) in 67. člena Statuta 
Občine Benedikt  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/18 
in 57/20) je Občinski svet Občine Benedikt na 15.  redni seji, 
dne 14. aprila 2021 sprejel 
 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BENEDIKT 

ZA LETO 2020 
 

1.  člen 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Benedikt za leto 
2020, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun 
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. 
 

2.  člen 
 
Proračun občine Benedikt za leto 2020 je bil realiziran v 
naslednjih zneskih: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

KONTO NAZIV ZNESEK V 
EUR (brez 

centov) 

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

2.450.614 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.175.290 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.937.065 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.804.101 

703 Davki na premoženje 99.010 

704 Domači davki na blago in storitve 37.442 

706 Drugi davki -3.488 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 238.225 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 

126.101 

711 Takse in pristojbine 2.435 

712 Denarne kazni 1.175 

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 

52.855 

714 Drugi nedavčni prihodki 55.659 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 63.165 

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 

52.000 
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721 Prihodki od prodaje zalog  

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja 

11.165 

73 PREJETE DONACIJE  

730 Prejete donacije iz domačih virov  

731 Prejete donacije iz tujine - 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 212.159 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 

175.675 

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

36.484 

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

2.130.487 

40 TEKOČI ODHODKI 750.732 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 202.982 

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 

34.344 

402 Izdatki za blago in storitve 485.105 

403 Plačila domačih obresti 17.601 

409 Rezerve 10.700 

41 TEKOČI TRANSFERI 824.888 

410 Subvencije - 

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

506.225 

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 

59.326 

413 Drugi tekoči domači transferi 259.337 

414 Tekoči transferi v tujino - 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 536.955 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

536.955 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 17.912 

431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 

- 

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 

17.912 

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

320.127 

 (PRORAČUNSKI PRESEŽEK)  

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) - 

44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

 

440 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

- 

441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb 

- 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 

- 

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 

 

 KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  

C. RAČUN FINANCIRANJA 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) - 

50 ZADOLŽEVANJE - 

500 Domače zadolževanje - 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 190.855 

55 ODPLAČILO DOLGA 190.855 

550 Odplačilo domačega dolga 190.855 

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 

 

 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) 129.272 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -190.855 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX) -320.127 

XII. STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH  31.12.2019 

7.527 
 

 
Po zaključnem računu proračuna Občine Benedikt se stanje 
sredstev na računu konec leta 2020 prenese v proračun 
občine za leto 2021. 
 

3.  člen 
 
Ta zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu e-občina. 
 
Številka: 410-6/2021-12 
Datum: 14.04.2021 
 
 

Občina Benedikt 
Milan Repič, Župan 

  
 
 

30. Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za 
leto 2021 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-
UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO, 76/16- odl. US,11/18-
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUOOPE in 80/20-ZIUOOPE), 
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/2011- 
UPB, 14/13-popr.,  101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 
75/19-ZIPRS2021, 36/20-ZIUJP, 61/20-ZDLGPE, 89/20, 
195/20-odl. US, 203/20-ZIUPOPDVE, 174/20-ZIPRS2122, 
15/21-ZDUOP),  63. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 22/2018 in 57/2020) in 83. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 25/2018 in 57/2020) je Občinski 
svet Občine Benedikt na  15. redni seji, dne 14. aprila 2021 
sprejel 
 

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE 
BENEDIKT ZA LETO 2021 

 
1.  člen 

(splošna določba) 
 
V Odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2021 (Uradno 
glasilo e-občin 30/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:  
 

2.  člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po 
ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

KONTO NAZIV  ZNESEK V 
EUR  

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

2.823.303,60 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71)        

70 DAVČNI PRIHODKI 1.996.177,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.816.044,00  

703 Davki na premoženje 135.911,00 

704 Domači davki na blago in storitve 44.222,00       
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 296.406,00 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 

147.636,00 

711 Takse in pristojbine 2.500,00 

712 Denarne kazni  3.100,00             

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 

57.600,00 

714 Drugi nedavčni prihodki 85.570,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 41.972,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja 

41.972,00           

73 PREJETE DONACIJE 150,00           

730 Prejete donacije iz domačih virov 150,00 

731 Prejete donacije iz tujine            

74 TRANSFERNI PRIHODKI 488.598,60 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 

335.262,87 

         
741 

Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
EU 

153.335,73 

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

2.776.721,81 

40 TEKOČI ODHODKI 928.199,19  

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 260.751,13 

401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 

45.020,00 

402 Izdatki za blago in storitve 576.199,11 

403 Plačila domačih obresti 17.850,00 

409 Rezerve 28.378,95 

41 TEKOČI TRANSFERI 930.343,97 

410 Subvencije  

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

560.978,88 

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 

74.678,00 

413 Drugi tekoči domači transferi 294.687,09 

414 Tekoči transferi v tujino            

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 911.041,57 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

911.041,57 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 7.137,08        

430 Investicijski transferi  

431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam 

 

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 

7.137,08           

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
(I.-II.) 

46.581,79 

 (PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) 

 

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 POSOILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 

 

 DELEŽEV (440+441+442)            

44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

 

440 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

           

441 Povečanje kapitalskih deležev in            

naložb 

442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije 

           

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 

 

 KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  

C. RAČUN FINANCIRANJA 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)  

50 ZADOLŽEVANJE 0,00 

500 Domače zadolževanje 0,00 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)  

55 ODPLAČILO DOLGA 139.658,40 

550 Odplačilo domačega dolga 139.658,40 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 

-93.076,61 

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) 

-139.658,40 

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX) 

  -46.581,79 

 STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH DNE 31.12.2020 
9009 Splošni sklad za drugo 

136.800,21                         

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področje proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavljata na spletni strani Občine Benedikt. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

3.  člen 
 
V Odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2021 (Uradno 
glasilo e-občina št. 30/20) se 12. člen prvi odstavek  spremeni 
tako, da se glasi:  
 
Občina se v letu 2021 ne bo zadolžila za občinske investicije 
v skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZFO-1. 
 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v 
letu 2021 zadolži do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna. 
 
Občina v letu 2021 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 
Občina Benedikt.  
 

4.  člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu e-občina.  
 
Številka: 410-23/2020-30 
Datum: 14.04.2021 
 
 

Občina Benedikt 
Milan Repič, Župan 
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