
OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET

Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 29. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur. l., RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 
40/2012-ZUJF), 35. člena Zakon o organiziranosti in delu v 
policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15 in 77/16) in 
22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine 
Šentjernej, št. 3/2012-UPB2) je Občinski svet Občine Šen-
tjernej na svoji 22. redni seji dne 4.10.2017 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi Varnostnega sosveta 

Občine Šentjernej

I.

Ustanovi se posvetovalno telo Varnostni sosvet Občine Šen-
tjernej, ki deluje na celotnem območju Občine Šentjernej.

II.

Sosvet je skupni organ občine in policije, ustanovljen z name-
nom koordiniranja in pospeševanja dela vseh institucij, ki lah-
ko prispevajo k večji varnosti v občini.

Namen ustanovitve varnostnega sosveta je:
•	 preprečevanje,	reševanje	in	proučevanje	varnostnih	proble-

mov, 
•	 odkrivanje	vzrokov	in	vplivanje	na	varnostno	zavest	prebi-

valcev, 
•	 ugotavljanje	stališč	javnosti	o	varnostnih	razmerah	ter
•	 zagotavljanje	večje	varnosti	ljudi	in	premoženja.

Sosvet deluje v skladu z naslednjimi cilji:
•	 partnerskega sodelovanja pri zagotavljanju varnosti med 

policijo,	občino	in	ostalimi	institucijami	(npr.	socialno	služ-
bo,	izobraževalnimi	ustanovami,	zdravstvom,	…)

•	 medsebojnega obveščanja partnerjev o varnostnih razme-
rah, 

•	 obveščanja	javnosti	o	možnosti	preprečevanja	kriminala	in	
o zaščiti pred kriminalom

•	 obveščanja javnosti o delu policije in drugih institucij, ki de-
lujejo na različnih področjih zagotavljanja varnosti občanov.

III.

Varnostni sosvet je pristojen v okviru nalog iz točke II. tega 
sklepa sprejemati odločitve in izdajati tem odločitvam ustrezne 
sklepe.

IV.

Sosvet sestavljajo stalni in nestalni člani, ki so pri svojem 
delovanju enakopravni. Članstvo v sosvetu je častno. 

Stalni člani varnostnega sosveta so:
•	 župan Občine Šentjernej,
•	 komandir	Policijske	postaje	Šentjernej,
•	 direktor	občinske	uprave	Občine	Šentjernej,
•	 vodja	Medobčinskega	inšpektorata	in	redarstva,
•	 predsednik	 komisije	 za	 spremljanje	 položaja	 romske	

skupnosti v Občini Šentjernej,
•	 predstavnika	gasilske	zveze	Šentjernej
•	 ravnatelj/-ica	Osnovne	šole	Šentjernej
•	 ravnatelj/-ica	vrtca	Čebelica
•	 poveljnik	štaba	civilne	zaščite
•	 predstavnik	romske	skupnosti	–	član/-ica	Občinskega	sveta	

Občine Šentjernej,
•	 predsednik	Sveta	za	preventivo	in	vzgojo	v	cestnem	prometu

V.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po dnevu objave v Ura-
dnem vestniku Občine Šentjernej.

Številka: 032-316/2017
Datum: 5.10.2017

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet

ŽUPAN
Radko Luzar
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URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

Številka 8/2017

Šentjernej, 10. oktober 2017

Na POdLagI 38. čLENa StatUta OBčINE ŠENtJERNEJ
(URadNI VEStNIK OBčINE ŠENtJERNEJ, Št. 3/12-UPB2) RaZgLaŠam:



OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET

Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – 
odl. US), 25. 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), 473. člena Zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 
US, 82/13, 55/15 in 15/17) 72. člena  Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)  
je Občinski svet Občine Šentjernej na podlagi 22. člena Sta-
tuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik RS, št. 3/12) je na 
22. redni seji dne 4.10.2017 sprejel 

O d L O K
o ustanovitvi javnega podjetja EdŠ -

Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

SPLOŠNE dOLOčBE

1. čLEN

Javno	 podjetje	 EDŠ	 -	 Ekološka	 družba,	 d.o.o.	 Šentjernej	 (	 v	
nadaljevanju:	javno	podjetje)	je	ustanovila	Občina	Šentjernej	z	
Odlokom	o	ustanovitvi	javnega	podjetja	EDŠ	Ekološke	družbe	
d.o.o.	Šentjernej	(Uradni	vestnik	št.	3/01	z	dne	17.7.2001).	Ta	
odlok v celoti nadomesti do sedaj veljavni odlok (Uradni vestnik 
št.	1/2007	z	dne	15.1.2007)	zaradi	uskladitve	z		zakonodajo.	

2. čLEN

Občina Šentjernej z javnim podjetjem zagotavlja materialne 
javne dobrine kot proizvode in storitve ter hkrati zagotavlja 
pogoje za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih 
dobrin na lokalni ravni, v skladu z javnim interesom Občine 
Šentjernej. 
Javno	podjetje	je	družba	z	omejeno	odgovornostjo	v	100	%	lasti	
Občine Šentjernej.

3. čLEN

Javno	 podjetje	 se	 ustanovi	 v	 obliki	 družbe	 z	 omejeno	
odgovornostjo	v	skladu	s	471.	členom	Zakon	o	gospodarskih	
družbah.

II. FIRma IN SEdEŽ JaVNEga POdJEtJa

4. čLEN

Javno	podjetje	 posluje	pod	firmo:	 JAVNO	PODJETJE	EDŠ	 -	
EKOLOŠKA DRUŽBA, d.o.o. ŠENTJERNEJ.
Skrajšana	firma	je:	JP	EDŠ,	d.o.o.	ŠENTJERNEJ.
Sedež	javnega	podjetja	je	v	Šentjerneju,	Trubarjeva		cesta	5.

5. čLEN

Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: 
Javno	podjetje	EDŠ	Ekološka	družba,	d.o.o.	Šentjernej.

III. OdgOVORNOSt JaVNEga POdJEtJa IN 
UStaNOVItELJa

6. čLEN

Javno podjetje ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa 
pooblastila.
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega podjetja, razen 
v primerih, ki so izrecno določeni s tem odlokom.

IV. dEJaVNOSt JaVNEga POdJEtJa

7. čLEN

O spremembah in dopolnitvah dejavnosti javnega podjetja 
odloča Občinski svet Občine Šentjernej, kot najvišji organ 
odločanja ustanovitelja.

8. čLEN

Dejavnosti	gospodarskih	 javnih	služb	v	Občini	Šentjernej	po	
tem odloku so: 

•	 oskrba	 s	 pitno	 vodo,	 izgradnja,	 vzdrževanje,	 obnova	 in	
upravljanje vodooskrbnih objektov in naprav, 

•	 ravnanje	s	komunalnimi	odpadki	in	odlaganje	ostankov	ko-
munalnih odpadkov, 

•	 odvajanje	 in	 čiščenje	 komunalnih	 odpadnih,	 padavinskih	
voda	in	izjemoma	tudi	tehnoloških	voda,	izgradnja,	vzdrže-
vanje,	obnova	 in	upravljanje	objektov	 in	naprav,	ki	 služijo	
čiščenju in kanalizaciji, 

•	 javna	snaga	in	čiščenje	javnih	površin,	
•	 urejanje	 javnih	 poti,	 površin	 za	 pešce,	 zelenih	 površin	 in	

otroških igrišč, 
•	 oskrba	industrijskih	porabnikov	z	vodo	ter	oskrba	naselij	s	

požarno	vodo	v	javni	rabi,	
•	 oskrba	s	toplotno	energijo	in	plinom,	
•	 javna	razsvetljava	v	naseljih,	ki	obsega	razsvetljavo	prome-

tnih in drugih javnih površin v naselju, 
•	 urejanje	pokopališč	ter	izvajanja	pokopališko-pogrebne	de-

javnosti, 
•	 upravljanje	in	vzdrževanje	stanovanjskega	fonda	v	lasti	ob-

čine, 
•	 upravljanje	in	vzdrževanje	javnih	objektov	za	šport	in	rekre-

acijo, 
•	 upravljanje	in	vzdrževanje	javne	tržnice,	izvajanje	sejemskih	

dejavnosti in prireditev, 
•	 urejanje	in	vzdrževanje	ulic,	trgov	in	lokalnih	cest,	prome-

tne in druge signalizacije ter javnega prometa in javnih par-
kirišč, 

•	 urejanje	javnih	sanitarij,	
•	 plakatiranje	in	okraševanje	mesta	in	naselij,	
•	 izvajanje	zimske	službe.
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V	 zvezi	 z	 izvajanjem	 dejavnosti	 gospodarskih	 javnih	 služb	
lahko javno podjetje izvaja tudi strokovno-tehnične in razvojne 
naloge, ki so za to potrebne. Te naloge so:

•	 razvoj,	 načrtovanje	 in	 pospeševanje	 gospodarskih	 javnih	
služb,

•	 investicijsko	načrtovanje	 in	gospodarjenje	 z	objekti	 in	na-
pravami, potrebnimi za izvajanje

•	 gospodarskih	javnih	služb,
•	 določanje	pogojev	in	dajanje	soglasij	k	dovoljenjem	za	pose-

ge v prostor in okolje, kadar ti
•	 zadevajo	 infrastrukturne	 objekte	 in	 naprave	 gospodarskih	

javnih	služb,	če	ni	to	kot	javno
•	 pooblastilo	 preneseno	 na	 izvajalce	 gospodarskih	 javnih	

služb,
•	 dajanje	predpisanih	dovoljenj	za	priključitev	na	infrastruk-

turne objekte in naprave
•	 gospodarskih	 javnih	 služb,	 če	 ni	 to	 kot	 javno	 pooblastilo	

preneseno	na	izvajalce	gospodarskih	javnih	služb.

Druge dejavnosti, ki jih lahko izvaja javno podjetje so: 

•	 upravljanje	in	vzdrževanje	stanovanj	in	poslovnih	prostorov,	
•	 vzdrževanje	opreme	in	strojev,	prodaja	lastnih	izdelkov	ter	

nudenje storitev, 
•	 izvajanje	 gradbenih,	 instalacijskih,	 strojnih,	 prevoznih	 in	

drugih storitev. 

9. čLEN

Dejavnosti iz 8. člena tega odloka so razvrščene v naslednje 
dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti:
C	33.110	 Popravila	kovinskih	izdelkov
C	33.120	 Popravila	strojev	in	naprav
C	33.170							 Popravila	in	vzdrževanje	drugih	prevoznih
  sredstev
C	33.200							 Montaža	industrijskih	strojev	in	naprav
D	35.300			 Oskrba	s	paro	in	vročo	vodo
E	36.000						 Zbiranje,	prečiščevanje	in	distribucija	vode
E	37.000							 Ravnanje	z	odplakami
E	38.110						 Zbiranje	in	odvoz	nenevarnih	odpadkov
E	38.210						 Ravnanje	z	nenevarnimi	odpadki
E	38.310							 Demontaža	odpadnih	naprav
E	38.320							 Pridobivanje	sekundarnih	surovin	iz
  ostankov in odpadkov
E	39.000						 Saniranje	okolja	in	drugo	ravnanje	z	odpadki
F	41.200							 Gradnja	stanovanjskih	in	ne	stanovanjskih	
  stavb
F	42.110							 Gradnja	cest
F	42.130							 Gradnja	mostov	in	predorov
F	42.210						 Gradnja	objektov	oskrbne	infrastrukture	za	
  tekočine in pline            
F	42.220							 Gradnja	objektov	oskrbne	infrastrukture	za	
  elektriko in telekomunikacij 
F	42.910						 Gradnja	vodnih	objektov
F	42.990							 Gradnja	drugih	objektov	nizke	gradnje
F	43.110							 Rušenje	objektov
F	43.120							 Zemeljska	pripravljalna	dela
F	43.130							 Testno	vrtanje	in	sondiranje
F	43.210							 Inštaliranje	električnih	napeljav	in	naprav
F	43.220							 Inštaliranje	vodovodnih,	plinskih	in	

  ogrevalnih napeljav in naprav
F	43.290							 Drugo	inštaliranje	pri	gradnjah
F	43.290							 Drugo	inštaliranje	pri	gradnjah
F	43.310							 Fasaderska	in	štukaterska	dela
F	43.320							 Vgrajevanje	stavbnega	pohištva
F	43.330							 Oblaganje	tal	in	sten
F	43.341						 Steklarska	dela
F	43.342							 Pleskarska	dela
F	43.390							 Druga	zaključna	gradbena	dela
F	43.910							 Postavljanje	ostrešij	in	krovska	dela
F	43.990							 Druga	specializirana	gradbena	dela
G	46.770							 Trgovina	na	debelo	z	ostanki	in	odpadki
H	49.410						 Cestni	tovorni	promet
L	68.200							 Oddajanje	in	obratovanje	lastnih	ali	najetih			
  nepremičnin              
L	68.320							 Upravljanje	nepremičnin	za	plačilo	ali	po			 	
  pogodbi
M	70.100	 Dejavnost	uprav	podjetij									 	
M	71.129							 Druge	inženirske	dejavnosti	in	tehnično			 	
  svetovanje
M	71.200							 Tehnično	preizkušanje	in	analiziranje
M	73.120						 Posredovanje	oglaševalskega	prostora
N	81.100							 Vzdrževanje	objektov	in	hišniška	dejavnost
N	81.210							 Splošno	čiščenje	stavb
N	81.220							 Drugo	čiščenje	stavb,	industrijskih	naprav	in			
  opreme
N	81.290							 Čiščenje	cest	in	drugo	čiščenje
N	81.300							 Urejanje	in	vzdrževanje	zelenih	površin	in				
  okolice
N	82.300		 Organiziranje	razstav,	sejmov,	srečanj
R	90.040		 Obratovanje	objektov	za	kulturne	prireditve							
R	93.110		 Obratovanje	športnih	objektov
S	96.030		 Pogrebna	dejavnost

10. čLEN

Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so 
podpora za izvajanje dejavnosti iz 8. člena.

11. čLEN

Ustanovitelj lahko izvzame posamezno dejavnost oziroma 
doda	 posamezno	 dejavnost	 gospodarskih	 javnih	 služb	 in	 v	
skladu	 s	 7.	 členom	 Odloka	 o	 gospodarskih	 javnih	 službah	
v Občini Šentjernej zagotovi drugo obliko izvajanja le te. 
Navedeno ustanovitelj izvede s spremembami in dopolnitvami 
tega odloka, ki ga sprejme občinski svet.

V. UStaNOVItELJ JaVNEga POdJEtJa

12. čLEN

Ustanovitelj	 Javnega	 podjetja	 EDŠ	 -	 Ekološka	 družba,	 d.o.o.	
Šentjernej	je	Občina	Šentjernej.	Pravice	ustanovitelja	izvršuje	
Občinski svet Občine Šentjernej. Občinski svet Občine 
Šentjernej lahko za izvrševanje posameznih pravic pooblasti 
župana,	kot	predstavnika	ustanovitelja,	s	posebnim	sklepom.	

Ustanovitelj ima, v kolikor Občinski svet Občine Šentjernej 
tako odloči za takšen način zagotavljanja izvajanja gospodarske 
javne	 službe	 odvajanja	 in	 čiščenja	 komunalnih	 odpadnih	 in	
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padavinskih voda, do javnega podjetja še naslednje pravice in 
obveznosti:
•	 da	v	zvezi	z	gradnjami	naprav	za	odvajanje	in	čiščenje	ko-

munalnih odpadnih in padavinskih voda ter tehnoloških 
voda nanj po potrebi pravočasno prenese tiste stvarne pra-
vice, ki omogočajo izvedbo; 

•	 da	podjetju	strokovne	službe	občinske	uprave	Občine	Šen-
tjernej po potrebi pomagajo pri pridobivanju ustreznih do-
voljenj in soglasij. 

Ne glede na način zagotavljanja izvajanja gospodarske 
javne	 službe	 odvajanja	 in	 čiščenja	 komunalnih	 odpadnih	 in	
padavinskih voda v občini, lahko nastopa javno podjetje kot 
podizvajalec pri projektiranju in gradnji z gospodarsko javno 
službo	povezanih	objektov,	naprav	in	omrežij.

O posameznih nalogah javnega podjetja odloči ustanovitelj, 
skupaj z odločitvijo o načinu zagotavljanja izvajanja 
gospodarske	 javne	 službe	 odvajanja	 in	 čiščenja	 komunalnih	
odpadnih in padavinskih voda v občini.

VI. OSNOVNI KaPItaL JaVNEga POdJEtJa

13. čLEN

Osnovni	kapital	javnega	podjetja	znaša	62.594,00	EUR,	ki	ga	je	
ustanovitelj vplačal v denarju ob ustanovitvi.

Ustanovitelj je opravil dokapitalizacijo s sredstvi, ki jih je po 
delitvi	premoženja	z	Občino	Novo	mesto	prejel	kot	svoj	delež	v	
Javnem podjetju Komunala, d.o.o. Novo mesto.

VII. POVEčaNJE OSNOVNEga KaPItaLa

14. čLEN

O povečanju osnovnega kapitala odloča ustanovitelj. 

VIII. ZmaNJŠaNJE OSNOVNEga KaPItaLa

15. čLEN

Ustanovitelj lahko sklene, da se osnovni kapital javnega 
podjetja zmanjša, vendar največ do minimalnega osnovnega 
kapitala	po	Zakonu	o	gospodarskih	družbah.

IX. UPRaVLJaNJE JaVNEga POdJEtJa

16. čLEN

Javno podjetje upravlja ustanovitelj. Ustanovitelj odloča o 
vseh zadevah, ki s tem odlokom niso prenesene v pristojnost 
direktorja	 ali	nadzornega	 sveta	 ali	 župana,	 za	 slednjega	 le	 za	
tiste zadeve, za katere ga ustanovitelj pooblasti.

Ustanovitelj vpisuje vse svoje odločitve v elektronsko knjigo 
sklepov	 iz	 526.	 člena	Zakona	 o	 gospodarskih	 družbah,	 ki	 jo	
potrdi notar.

V elektronsko knjigo sklepov se vpisujejo podatki, ki obsegajo 

številko sklepa, vsebino sklepa in datum sprejema sklepa.

X. dIREKtOR

17. čLEN

Direktor je glavni izvršilni organ, ki vodi poslovanje in delo 
javnega podjetja. Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj s 
sklepom, po predhodno izvedenem javnem razpisu za delovno 
mesto direktorja podjetja. Izbirni postopek poteka na podlagi 
Zakona	o	delovnih	razmerjih	in	Poslovnika	Občinskega	sveta	
Občine Šentjernej.

Pravice,	obveznosti	 in	odgovornosti	direktorja	se	podrobneje	
določijo s statutom.

Direktor je pri izvrševanju svojih nalog in obveznosti, predvsem 
in	zlasti	pri	izvajanju	gospodarskih	javnih	služb,	dolžan	ravnati	
kot dober strokovnjak in v interesu javnega podjetja.

Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje 
sodišče, pristojno za upravne spore.

18. čLEN

Direktorja se imenuje za obdobje štirih let. Ista oseba je lahko 
po preteku mandata ponovno imenovana za direktorja.

19. čLEN

Direktor predstavlja in zastopa javno podjetje v pravnem 
prometu s tretjimi osebami neomejeno, razen za:
• promet z nepremičninami in ostalimi sredstvi, 
• hipotekarne	obremenitve	premoženja,	
• najemanje posojil, ki niso predvidena s poslovnim načrtom 

javnega podjetja, 
• izbiro	podizvajalcev	za	dejavnosti	gospodarskih	javnih	služb	

in sklepanje pogodb z njimi. 

Za	 navedene	 omejene	 zadeve	 mora	 direktor	 predhodno	
pridobiti soglasje ustanovitelja.

20. čLEN

Direktor zagotavlja, da vodi Javno podjetje poslovne knjige, 
po	 določilih	 zakona,	 ki	 ureja	 gospodarske	 družbe.	 Podjetje	
mora imeti revidirane letne računovodske izkaze v skladu z 
zakonom.
Pri	 reviziji	 se	 ugotavlja	 tudi	 namembnost	 in	 racionalnost	
porabe morebitnih prejetih proračunskih sredstev.

XI. NadZORNI SVEt

21. čLEN

Poslovanje	 javnega	 podjetja	 usmerja	 in	 nadzoruje	 nadzorni	
svet, ki ga imenuje ustanovitelj. Sestavlja ga pet članov, od 
katerih dva člana predlaga javno podjetje, ki predlagana 
kandidata izvoli izmed zaposlenih v javnem podjetju,  v skladu 
z zakonodajo, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
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Tri člane nadzornega sveta predlaga ustanovitelj. 

Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so 
lahko ponovno imenovani.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in 
namestnika predsednika.
Nadzorni svet sprejme poslovnik za svoje delo, s katerim določi 
organizacijo in način svojega dela.

22. čLEN

Nadzorni svet pri izvajanju nadzora nad poslovanjem javnega 
podjetja lahko pregleduje poslovno dokumentacijo in poslovne 
knjige, blagajno, vrednostne papirje, materiale in blagovne 
zaloge in ostale zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega 
podjetja.
Nadzorni svet o ugotovitvah obvešča ustanovitelja.
Nadzorni svet lahko zahteva, da se za nadzor nad poslovanjem 
javnega podjetja opravi tudi revizija.
Pristojnosti	 nadzornega	 sveta	 in	 druga	 vprašanja	 povezana	
z njegovim delovanjem ter organizacijo dela se podrobneje 
določijo v statutu javnega podjetja.

XII. dELOVNa RaZmERJa

23. čLEN

O sklepanju delovnih razmerij z delavci odloča direktor. 
Pravice	delavcev	se	uredijo	v	skladu	z	zakonom	in	sklenjenimi	
kolektivnimi pogodbami ter akti javnega podjetja, ki določajo 
notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest. Akt o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sprejme 
direktor.

XIII. PRaVICE UStaNOVItELJa

24. čLEN

Občinski svet Občine Šentjernej kot najvišji organ odločanja 
ustanovitelja javnega podjetja tvori skupščino gospodarske 
družbe	 in	 ima	 v	 skladu	 z	 Zakonom	 o	 gospodarskih	 javnih	
službah,	Zakonom	o	gospodarskih	družbah	 in	določilih	 tega	
odloka zlasti naslednje pravice in pristojnosti:

•	 sprejema	statut	javnega	podjetja	in	njegove	spremembe,	
• spremlja poslovanje javnega podjetja, 
• lahko določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti javnega 

podjetja, 
• določa	 cene	 oziroma	 tarife	 za	 uporabo	 javnih	 dobrin	 in	

javnih storitev
• sprejema programe izvajanja dejavnosti in programe 

investicij, 
• sprejema poslovno poročilo, letno bilanco stanja in izkaz 

uspeha javnega podjetja, 
• imenuje nadzorni svet,
• odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala, 
• odloča	o	delitvi	in	prenehanju	poslovnih	deležev,	
• imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja, 
• daje soglasje k programu dela in temeljem poslovne politike, 
•	 odloča	o	postavitvi	prokurista	in	poslovnega	pooblaščenca,	

• odloča o razdelitvi in izplačilu dobička ter pokrivanju 
izgube. 

XIV. FINaNCIRaNJE dEJaVNOStI JaVNEga 
POdJEtJa

25. čLEN

Viri za financiranje javnega podjetja pod točko a. in b. iz 8. 
člena tega odloka so:

• viri, ki se zagotavljajo v okviru financiranja javne porabe, 
• sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev 

plačujejo uporabniki, 
• drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine. 

Dejavnosti javnega podjetja pod točko c. iz 8. člena tega odloka 
se	financirajo	s	cenami	po	tržnih	načelih.

26. čLEN

Način pokrivanja izgube javnega podjetja in delitve dobička se 
podrobneje določi v statutu javnega podjetja.

XV. StatUt JaVNEga POdJEtJa

27. čLEN

S statutom javnega podjetja se podrobneje uredijo vsa 
vprašanja,	 pomembna	 za	 položaj	 in	 poslovanje	 Javnega	
podjetja	EDŠ	Ekološka	družba,	d.o.o.	Šentjernej.

Za	vsa	vprašanja,	ki	se	nanašajo	na	položaj	javnega	podjetja,	se	
uporabljajo	predpisi,	ki	urejajo	položaj	gospodarskih	družb,	če	
z	Zakonom	o	gospodarskih	javnih	službah,	drugim	zakonom	
ali predpisom lokalne skupnosti niso urejene drugače.

28. čLEN

Statut javnega podjetja sprejme ustanovitelj. Statut ne sme biti 
v nasprotju s tem odlokom.

29. čLEN

S statutom javnega podjetja se podrobneje določi:
•	 način	financiranja,	
•	 delitve	dobička	in	pokrivanje	izgube,	
•	 pogoje,	 način	 in	 postopek	 imenovanja	 direktorja,	 njegove	

pravice, obveznosti in odgovornosti, 
•	 delovanje	in	pristojnosti	nadzornega	sveta,	
•	 ostala	medsebojna	razmerja	med	ustanoviteljem	in	javnim	

podjetjem. 

XVI. POSLOVNa SKRIVNOSt

30. čLEN

Za	poslovno	skrivnost	se	štejejo	podatki:

•	 ki	jih	kot	take	opredelijo	državni	organi,	
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•	 ki	vsebujejo	ponudbo	poslovnega	partnerja	za	javni	razpis	
vse do objave rezultatov javnega razpisa, 

•	 katerih	 posredovanje	 tretjim	 osebam	 bi	 lahko	 povzročilo	
škodo javnemu podjetju, 

•	 ki	jih	kot	poslovno	skrivnost	opredeli	ustanovitelj	s	poseb-
nim sklepom.

Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje ustanovitelja in 
zaposlene.

XVII. PRENEHaNJE JaVNEga POdJEtJa

31. čLEN

Javno podjetje lahko preneha iz razlogov določenih z zakonom 
ali če tako sklene ustanovitelj. V primeru prenehanja javnega 
podjetja po volji ustanovitelja se izvede likvidacijski postopek. 
Likvidacijskega upravitelja imenuje ustanovitelj po sprejemu 
sklepa o likvidaciji.  

XXIII. SPREmEmBa OdLOKa

32. čLEN

O spremembi tega odloka odloča ustanovitelj 

XIX. KONčNE dOLOčBE

33. čLEN

Statut	javnega	podjetja	mora	biti	sprejet	v	90	dneh	po	uveljavitvi	
tega odloka.

34. čLEN

Za	 vsa	 opravila	 potrebna	 za	 ustanovitev	 javnega	 podjetja,	
vključno s priglasitvijo v sodni register pri sodišču v Novem 
mestu	je	pooblaščen	vsakokratni	župan	Občine	Šentjernej.

35. čLEN

Z	dnem	pričetka	veljavnosti	tega	odloka	preneha	veljati	Odlok	
o	 ustanovitvi	 javnega	 podjetja	 EDŠ	 Ekološke	 družbe,	 d.o.o.	
Šentjernej	 -	 UPB,	 objavljen	 v	 Uradnem	 vestniku	 št.	 1/07	 s	
samimi spremembami, dopolnitvami in sklepi.

36. čLEN

Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Šentjernej.

Številka: 032-320/2017
Datum: 5.10.2017

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet

ŽUPAN
Radko Luzar

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET

Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi določila 22. člena Statuta Občine Šentjernej 
(Uradni vestnik 3/212) in 28., 29, in 30. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega podjetja EdŠ - Ekološka družba, d.o.o. 
Šentjernej (Uradni vestnik 1/2007) je Občinski svet Občine 
Šentjernej na svoji 22. redni seji dne 4.10.2017 sprejel 

S tat U t
javnega podjetja EdŠ -

Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

UVOdNE dOLOčBE

1. čLEN

Ta	statut	je	interni	akt	javnega	podjetja	EDŠ	Ekološka	družba,	
d.o.o. Šentjernej, sprejet na osnovi in v skladu z odlokom in v 
skladu	o	 ustanovitvi	 Javnega	 podjetja	EDŠ	Ekološka	 družba,	
d.o.o. Šentjernej.

2. čLEN

S tem statutom je podrobneje določeno:

• notranja organizacija javnega podjetja, 
• način financiranja, delitve dobička in pokrivanje izgube, 
• pogoji, način in postopek imenovanja direktorja, njegove 

pravice, obveznosti in odgovornosti, 
• delovanje in pristojnosti nadzornega sveta, 
• ostala medsebojna razmerja med ustanoviteljem in javnim 

podjetjem.

II. FIRma IN SEdEŽ JaVNEga POdJEtJa

3. čLEN

Javno	 podjetje	 je	 organizirano	 kot	 družba	 z	 omejeno	
odgovornostjo	 v	 skladu	 z	 Zakonom	 o	 gospodarskih	 javnih	
službah	in	Zakonom	o	gospodarskih	družbah.

4. čLEN

Javno	podjetje	 posluje	pod	firmo:	 JAVNO	PODJETJE	EDŠ	 -	
EKOLOŠKA DRUŽBA, d.o.o. Šentjernej
Skrajšana	firma	je:	JP	EDŠ,	d.o.o.	Šentjernej
Sedež	javnega	podjetja	je	v	Šentjerneju,	Trubarjeva	cesta	5.

5. čLEN

Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo 
vsebino:
JP-EDŠ-Ekološka	družba,	d.o.o.	Šentjernej
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III. OdgOVORNOSt Za POSLOVaNJE JaVNEga 
POdJEtJa

6. čLEN

Javno podjetje ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa 
pooblastila.
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega podjetja, razen 
v primerih, ki so izrecno določene z ustanoviteljskim aktom.

IV. dEJaVNOSt JaVNEga POdJEtJa

7. čLEN

Dejavnost javnega podjetja je določena z odlokom o ustanovitvi 
javnega podjetja, ki predstavlja ustanovitveni akt.
O spremembi ali razširitvi dejavnosti odloča ustanovitelj.

V. UPRaVLJaNJE JaVNEga POdJEtJa

8. čLEN

Javno podjetje upravlja ustanovitelj.
Ustanovitelj odloča o vseh zadevah, ki z odlokom o ustanovitvi 
ali tem statutom niso prenesene v pristojnost direktorja ali 
nadzornega sveta.

VI. NOtRaNJa ORgaNIZaCIJa JaVNEga
POdJEtJa

9. čLEN

Notranja organizacija javnega podjetja mora zagotavljati:

• učinkovito in pregledno vodenje javnega podjetja, 
• ločeno izkazovanje prihodkov in odhodkov ter poslovnega 

rezultata od prodaje javnih dobrin in javnih storitev, 
• ločeno izkazovanje prihodkov in odhodkov ter poslovnega 

rezultata	od	prodaje	tržnih	proizvodov	in	storitev.	

10. čLEN

Za	doseganje	ciljev	iz	9.	člena	tega	statuta	direktor	sprejme	akt	
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, v katerem 
je podrobneje opredeljena organizacijska struktura podjetja.

VII. FINaNCIRaNJE dEJaVNOStI JaVNEga 
POdJEtJa

11. čLEN

Viri za financiranje dejavnosti, ki se izvajajo v sklopu 
gospodarskih	javnih	služb:
• sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev 

plačujejo uporabniki,
• sredstva, ki jih ustanovitelj zagotavlja v okviru financiranja 

javne porabe, 

• drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine. 
Za	 financiranje	 navedenih	 dejavnosti,	 je	 odgovoren,	 poleg	
poslovodstva, tudi ustanovitelj.

12. čLEN

Viri	za	financiranje	dejavnosti,	ki		se	izvajajo	v	okviru	trženja,	
so	dosežena	s	prodajo	proizvodov	in	storitev	na	trgu	na	osnovi	
ponudbe in povpraševanja.
Za	financiranje	in	pozitivno	poslovanje		navedenih	dejavnosti	
je odgovorno poslovodstvo.

13. čLEN

Viri za financiranje nalog razvojno-poslovnega sektorja in 
uprave	se	zagotavljajo	iz	sredstev	dejavnosti	navedenih	v	11.	In	
12.	Členu	statuta	v	proporcionalnem		razmerju	

Javno podjetje mora zagotoviti ločeno vodenje računovodskih 
evidenc	 dejavnosti	 gospodarske	 javne	 službe	 in	 tržne	
dejavnosti. 

14. čLEN

O razdelitvi in izplačilu dobička ali pokrivanja izgube odloča 
ustanovitelj po obravnavi revidiranih izkazov uspeha.
Ustanovitelj mora pokriti izgubo iz poslovanja javnega sektorja 
najpozneje v šestih mesecih po zaključku poslovnega leta. 
Izgubo iz poslovanja profitnega sektorja mora pokriti javno 
podjetje samo.

VIII. PRaVICE UStaNOVItELJa IN LaStNIKa

15. čLEN

Ustanovitelj	 ima	v	 skladu	z	Zakonom	o	gospodarskih	 javnih	
službah,	 Zakonom	 o	 gospodarskih	 družbah	 in	 Odlokom	 o	
ustanovitvi javnega podjetja zlasti naslednje pravice:
• sprejema statut javnega podjetja in njegove spremembe 
• spremlja poslovanje javnega podjetja 
• lahko določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti javnega 

podjetja 
• določa	 cene	 oziroma	 tarife	 za	 uporabo	 javnih	 dobrin	 in	

javnih storitev 
• sprejema programe izvajanja dejavnosti in programe 

investicij 
• sprejema poslovno in revizijsko poročilo, letno bilanco 

stanja in izkaz uspeha javnega podjetja 
• imenuje nadzorni svet 
• odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala 
• odloča	o	delitvi	in	prenehanju	poslovnih	deležev	
• imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja 
• daje soglasje k programu dela in temeljem poslovne politike 
• odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca 
• odloča o razdelitvi in izplačilu dobička ter pokrivanju 

izgube. 
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IX. NadZORNI SVEt

16. čLEN

Za	 nadzor	 nad	 poslovanjem	 javnega	 podjetja	 imenuje	
ustanovitelj nadzorni svet.
Nadzorni svet  sestavlja pet članov, od katerih dva člana 
predlaga javno podjetje, ki predlagana kandidata izvoli izmed 
zaposlenih v javnem podjetju,  v skladu z zakonodajo, ki ureja 
sodelovanje delavcev pri upravljanju. Tri člane nadzornega 
sveta predlaga ustanovitelj.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po 
preteku te dobe lahko ponovno imenovani.

17. čLEN

Za	člane	nadzornega	sveta	ne	morejo	biti	imenovani:

•	 člani	Občinskega	sveta	Občine	Šentjernej,
• direktor javnega podjetja, 
• člani	nadzornega	sveta	v	že	treh	drugih	družbah,
• člani	uprave	od	javnega	podjetja	odvisne	družbe,	
• člani uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem 

svetu je direktor javnega podjetja.

18. čLEN

Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in 
namestnika predsednika nadzornega sveta.
Nadzorni svet lahko odloča, če je pri sklepanju navzoča več kot 
polovica članov.
Pri	odločanju	 je	 za	prejem	sklepov	potrebna	večina	oddanih	
glasov. Sprejemanje sklepov pisno.

19. čLEN

Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga podpiše 
predsednik.

20. čLEN

Član nadzornega sveta je upravičen do povrnitve stroškov 
prevoza, kilometrine, parkirnine, dnevnic, morebitnih hotelskih 
in drugih stroškov, ki so nastali v povezavi z opravljanjem 
funkcije člana nadzornega sveta. 

Podlaga	za	 izplačilo	stroškov	so	ustrezna	potrdila,	ki	 jih	član	
nadzornega	 sveta	 predloži	 družbi	 z	 obrazložitvijo	 najkasneje	
v roku osmih dni po njihovem nastanku. Sredstva za stroške 
članov	nadzornega	sveta	zagotavlja	družba	v	svojem	finančnem	
načrtu. 

X. PRIStOJNOStI NadZORNEga SVEta

21. čLEN

Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja poslovno 
dokumentacijo in poslovne knjige, blagajno, shranjene 
vrednostne papirje, materialne in blagovne zaloge in ostale 
zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja.

Nadzorni svet v roku 3 mesecev po imenovanju sprejme 
poslovnik za svoje delo, s katerim določi organizacijo in način 
svojega dela.

22. čLEN

Direktor mora poročati nadzornemu svetu o načrtovani 
poslovni politiki ter drugih pomembnih vprašanjih poslovanja, 
poteku poslov, prometu in finančnem stanju ter drugih 
vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti.
Direktor mora tudi nemudoma obvestiti nadzorni svet in 
ustanovitelja, če ugotovi, da dejanski rezultati poslovanja 
bistveno odstopajo od načrtovanih.

23. čLEN

Predlog	 poslovnega	 plana	 in	 letnega	 poslovnega	 poročila	 je	
direktor	 dolžan	predložiti	 nadzornemu	 svetu	 preden	plan	 in	
poročilo obravnava ustanovitelj.
Nadzorni	 svet	 je	 dolžan	 k	 predlogu	 poslovnega	 plana	 in	
letnega	poslovnega	poročila	oblikovati	mnenje	in	ga	predložiti	
ustanovitelju.

24. čLEN

Nadzorni svet izbere neodvisnega revizorja za vsakoletno 
revidiranje računovodskih izkazov v skladu z zakonom.
Nadzorni svet lahko od direktorja kadarkoli zahteva poročilo 
tudi o drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje javnega 
podjetja,	 ali	 je	 zanje	 možno	 pričakovati,	 da	 bodo	 bistveno	
vplivala	na	poslovanje	in	položaj	javnega	podjetja.

XI. dIREKtOR

25. čLEN

Javno podjetje vodi direktor, ki ga imenuje ustanovitelj na 
podlagi razpisa.
Direktorja se imenuje za mandat štirih let. Ista oseba je po 
preteku mandata lahko ponovno imenovana za direktorja.
Če direktor iz kateregakoli razloga ni imenovan, imenuje 
ustanovitelj vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za 
dobo enega leta.

26. čLEN

Ustanovitelj lahko razreši direktorja tudi pred pretekom 
mandata.
Če je direktor razrešen brez krivdnega razloga, mu ob 
pogojih, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah, pripada 
odpravnina.

27. čLEN

Kdor	 želi	 kandidirati	 na	 mesto	 direktorja	 javnega	 podjetja	
mora izpolnjevati sledeče pogoje:
• da mu ni izrečen ukrep prepovedi opravljanja poklica, 
• da ni pravnomočno obsojen, na zaporno kazen zaradi 

kateregakoli kaznivega dejanja, oziroma, da je od prestane 
kazni preteklo najmanj dve leti, 

8 Uradni vestnik Občine Šentjernej 8/2017/



• da ima najmanj 6. raven izobrazbe, po Klasifikacijskim 
sistemu	 izobraževanja	 in	 usposabljanja	 -	 KLASIUS,	
tehnične, ekonomske ali druge ustrezne smeri,

• da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih 
delovnih mestih, 

• da	 je	 poznavalec	 dejavnosti	 gospodarskih	 javnih	 služb	 v		
lokalni samoupravi in njihove problematike, 

• da ima znanje enega tujega jezika (angleški jezik ali nemški 
jezik).	

28. čLEN

Pri	 sklepanju	 pravnih	 poslov	 in	 urejanju	 drugih	 zadev	med	
javnim podjetjem in direktorjem zastopa javno podjetje 
ustanovitelj.

29. čLEN

Pravice	 in	 obveznosti	 direktorja	 se	 podrobneje	 določijo	 z	
individualno pogodbo, sklenjeno med ustanoviteljem in 
direktorjem.
Z	 individualno	 pogodbo	 se	 regulirajo	 tudi	 celotni	 prejemki	
direktorja,	 vključno	 s	 plačo,	 udeležbo	 pri	 dobičku,	 povračila	
stroškov, zavarovanje in morebitne druge bonitete.
Pri	 odločanju	 o	 prejemkih	 direktorja	 iz	 drugega	 odstavka	
tega člena lastnik upošteva skladnost z drugimi podobnimi 
nalogami in prejemki ter splošno poslovno in izvajalsko 
uspešnostjo javnega podjetja.

30. čLEN

Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje 
sodišče pristojno za upravne spore.

XII. PRIStOJNOStI IN OdgOVORNOStI
dIREKtORJa

31. čLEN

Direktor je glavni izvršilni organ javnega podjetja.
Direktor ima pri predstavljanju in zastopanju javnega podjetja 
neomejena pooblastila, razen pri:
• pravnem prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi 

javnega podjetja 
• hipotekarnih	obremenitvah	premoženja	javnega	podjetja	
• najemanju posojil, ki niso predvidena s poslovnim načrtom 

javnega podjetja 
• izbiri	podizvajalcev	za	dejavnosti	gospodarskih	javnih	služb	

in sklepanje pogodb z njimi 
Za	 navedene	 omenjene	 zadeve,	 mora	 direktor	 predhodno	
dobiti soglasje lastnika.

32. čLEN

Direktor je odgovoren za zakonito in pravilno poslovanje 
javnega podjetja, za vodenje poslovnih knjig in obračune 
po veljavnih predpisih, za hranjenje dokumentacije, za 
opredelitev, označevanje in varovanje poslovnih skrivnosti ter 
za izvrševanje sklepov ustanovitelja lastnika.

XIII. POSEBNE OmEJItVE Za dIREKtORJa

33. čLEN

Brez soglasja lastnika direktor javnega podjetja ne more biti 
imenovan	v	nadzorni	svet	ali	upravo	katerekoli	druge	družbe.
Brez soglasja lastnika direktor javnega podjetja ne more biti 
večinski	 družbenik	 ali	 večinski	 delničar	 v	 katerikoli	 drugi	
družbi.
Če ima direktor ali kdo izmed njegovih ožjih sorodnikov v 
določeni poslovni transakciji interes, ki nasprotuje interesu 
javnega podjetja, mora direktor to nemudoma sporočiti 
lastniku javnega podjetja in se do njegove odločitve vzdržati 
vsake aktivnosti v zvezi s takšno poslovno transakcijo.

XIV. dELOVNa RaZmERJa

34. čLEN

O sklepanju delovnih razmerij z delavci odloča direktor.

Nadzor nad izvajanjem usmeritev zaposlovanja in spoštovanjem 
socialno delovne zakonodaje izvaja nadzorni svet.

35. čLEN

Pravice	 delavcev	 se	 urejajo	 v	 skladu	 z	 Zakonom	 o	 delovnih	
razmerjih	in	sklenjenimi	kolektivnimi	pogodbami.	Podrobnejša	
organizacija podjetja je opredeljena v aktu o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor.

XV. KNJIga SKLEPOV

36. čLEN

Ustanovitelj	lastnik	vodi	knjigo	sklepov	iz	526.	člena	Zakona	o	
gospodarskih	družbah,	ki	jo	potrdi	notar.
V knjigo sklepov se vpisujejo podatki, ki obsegajo zaporedno 
številko sklepa, vsebino sklepa, datum sprejema sklepa in 
odgovornega nosilca za izvedbo sklepa.

XVI. POSLOVNa SKRIVNOSt

37. čLEN

Za	 poslovno	 skrivnost	 se	 štejejo	 dokumenti	 in	 podatki	 v	
dokumentih:
• ki	jih	kot	take	opredelijo	državni	organi	
• ki jih kot poslovno skrivnost opredeli lokalna skupnost oz. 

ustanovitelj javnega podjetja 
• ki vsebujejo ponudbo poslovnega partnerja za javni razpis 

vse do objave rezultatov javnega razpisa 
• katerih posredovanje tretjim osebam bi lahko povzročilo 

škodo javnemu podjetju. 

38. čLEN

Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje ustanovitelja, nadzorni 
svet, direktorja in zaposlene.
Posledica	 izdaje	 poslovne	 skrivnosti	 je	 uveljavljanje	
odškodninske odgovornosti.
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XVII. SPREmEmBE, VELJaVNOSt IN OBVE-
ZNOSt UPORaBE StatUta

39. čLEN

Spremembe in dopolnitve statuta javnega podjetja sprejema 
ustanovitelj po enakem postopku kot sam statutu.

40. čLEN

Ta statut začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Šentjernej. Določila so obvezna za ustanovitelja, 
nadzorni svet, direktorja in zaposlene.

41. čLEN

Z	dnem	uveljavitve	tega	statuta	preneha	veljati	Statut	javnega	
podjetja	 EDŠ	 Ekološka	 družba,	 d.o.o.	 Šentjernej	 (Uradni	
vestnik	Občine	Šentjernej	št.	1/07	z	dne	15.01.2007)	s	samimi	
spremembami, dopolnitvami in sklepi.

Številka: 032-323/2017
Datum: 5.10.2017

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet

ŽUPAN
Radko Luzar

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET

Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

Na podlagi 90. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/2010) je 
Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 22. redni seji dne 
4.10.2017 sprejel

O d L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtec čebelica

1. čLEN

S temi spremembami se spremeni Odlok o ustanovitvi 
javnega	 vzgojno-izobraževalnega	 zavoda	 Vrtec	 Čebelica	
(Ur.	vestnik	občine	Šentjernej,	št.	10/2016).

2. čLEN

V 3. členu odloka se izbriše besedilo 9. alineje, ki glasi: »- 
enota	Čira	čara,	ki	deluje	na	lokaciji	Gorenje	Vrhpolje	55,	
Šentjernej«.

3. čLEN

Ostala določila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega	 zavoda	 Vrtec	 Čebelica	 ostanejo	
nespremenjena. 

4. čLEN

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Šentjernej.

Številka: 032-327/2017
Datum: 5.10.2017

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet

ŽUPAN
Radko Luzar
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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET

Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja – ZVO-1 
(Uradni list RS, št. št. 39/06-UPB2, 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 in 
30/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
– ZgJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZgJS40), Zakona o gra-
ditvi objektov – ZgO-1 ((Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 
14/05 – popr, 115/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 
57/09 – odl. US, 108/09, 57/12,  101/13 – ZdavNepr, 110/13 
in 19/15), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – ZP-1 (Uradni 
list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 
- odl. US in 32/16), Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 
(Uradni list RS, št. 91/15), Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Ured-
be o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 
in 98/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen stori-
tev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 22. člena Statu-
ta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 
3/12-UPB3) in 4., 6. ter 7. člena Odloka o gospodarskih jav-
nih službah v Občini Šentjernej (Uradni list RS, št. 26/2000, 
Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/2001, 3/2004 in 
13/2008) , je Občinski svet Občine Šentjernej na 22. seji, 
dne 4.10.2017 sprejel

O d L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju

občine Šentjernej

I. SPLOŠNE dOLOčBE

1. čLEN
(vsebina odloka)

(1)	 Ta	 odlok	 določa	 način	 opravljanja	 obvezne	 lokalne	
gospodarske	javne	službe	odvajanja	in	čiščenja	komunalne	in	
padavinske	 odpadne	 vode	 (v	 nadaljevanju:	 javna	 služba)	 na	
območju	občine	Šentjernej	(v	nadaljevanju:	občina).

(2)	S	tem	odlokom	se	določa:
• organizacijska	in	prostorska	zasnova	opravljanja	javne	služb,
• načrtovanje in gradnja kanalizacije,
• vrste	in	obseg	storitev	javne	službe,
• izvajanje	 javne	 službe	 na	 območjih,	 kjer	 je	 zgrajena	 javna	

kanalizacija	–	aglomeracija,
• izvajanje	javne	službe	na	območjih,	kjer	ni	javne	kanalizacije	

–	območja	izven	meja	aglomeracije,
• prevzem in obdelava gošč iz suhih stranišč,
• pravice	in	obveznosti	izvajalca	javne	službe,
• pravice	in	obveznosti	uporabnika	storitve	javne	službe,

• prepovedi,
• evidence,
• viri	 financiranja	 javne	 službe	 in	 način	 obračunavanja	

storitve	javne	službe,
• nadzor,
• kazenske določbe,
• posebne določbe,
• prehodne določbe in
• končne določbe.

(3)	Podrobnejša	vsebina	o	tehnični	izvedbi	in	uporabi	objektov	
in	naprav	za	izvajanje	javne	službe	je	opredeljena	v	Tehničnem	
pravilniku o javni kanalizaciji v občini Šentjernej (v nadaljeva-
nju:	Tehnični	pravilnik).

2. čLEN
(pomen izrazov)

(1)	Izrazi,	uporabljeni	v	tem	odloku,	imajo	naslednji	pomen:
1.	 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. 

2.	 blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz komu-
nalnih čistilnih naprav in preostalo blato iz obstoječih pre-
točnih greznic;

3. industrijska odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v 
industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski 
dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni 
vodi. Industrijska odpadna voda je tudi:

• odpadna voda, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavno-
sti,

• mešanica industrijske odpadne vode s komunalno ali pa-
davinsko odpadno vodo ali z obema, če gre za komunalno 
ali padavinsko odpadno vodo, ki nastaja na območju iste 
naprave, in se pomešane odpadne vode po skupnem iztoku 
odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode,

• odpadna voda, ki se zbira in odteka s površin objektov ali 
naprav za predhodno skladiščenje, predelavo, skladišče-
nje ali odstranjevanje odpadkov, razen njihovih streh, ali s 
funkcionalnih	prometnih	površin	ob	teh	objektih	in	napra-
vah, če na teh površinah poteka manipulacija z odpadki in 
bi	lahko	prišlo	do	onesnaženja	površin,

• hladilna odpadna voda in
• biološko razgradljiva industrijska odpadna voda iz naprave, 

v kateri poteka dejavnost iz priloge 6, ki je sestavni del Ured-
be o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo;

4. 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;

5.	 javna površina je površina grajenega javnega dobra lokal-
nega	ali	državnega	pomena,	katere	uporaba	je	pod	enakimi	
pogoji namenjena vsem;

6. javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, 
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ki	zaključuje	 to	kanalizacijo,	ki	 je	kot	 javna	 infrastruktura	
lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodar-
ske	javne	službe	odvajanja	in	čiščenja	komunalne	in	pada-
vinske odpadne vode;

7.	 javno	kanalizacijsko	omrežje	je	kanalizacijsko	omrežje	javne	
kanalizacije;

8. kanalizacija je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih 
tehnoloških sklopov in naprav, povezanih v kanalizacijsko 
omrežje,	po	katerem	se	zagotavlja	odvajanje	odpadne	vode	
iz objektov ter ločeno od nje ali skupaj z njo tudi odvajanje 
padavinske odpadne vode s streh ali z utrjenih, tlakovanih 
ali z drugim materialom prekritih površin objektov;

9. komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunal-
ne odpadne vode ali za čiščenje mešanice komunalne od-
padne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali 
obema,	ki	zmanjšuje	ali	odpravlja	njeno	onesnaženost;

10.	komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v 
bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih 
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih op-
ravilih. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki:

• nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če 
je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospo-
dinjstvu,

• nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali sto-
ritveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s 
komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in 
sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, 
njen	povprečni	dnevni	pretok	ne	presega	15	m3/dan,	njena	
letna	količina	ne	presega	4.000	m3,	obremenjevanje	okolja	
zaradi	njenega	odvajanja	ne	presega	50	PE	in	pri	kateri	za	
nobeno	 od	 onesnaževal	 letna	 količina	 ne	 presega	 mejnih	
vrednosti	letnih	količin	onesnaževal,	določenih	v	prilogi	3,	
ki je sestavni del Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odva-
janju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

• nastaja kot industrijska odpadna voda, za katero iz poseb-
nega	predpisa	iz	prvega	odstavka	2.	člena	Uredbe	o	emisi-
ji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo, ki posamezna vprašanja emisije snovi in 
toplote pri odvajanju tovrstne industrijske odpadne vode 
ureja drugače, izhaja, da se za te industrijske odpadne vode 
ne uporablja ali

• nastaja kot industrijska odpadna voda v napravi, za katero 
iz	posebnega	predpisa	 iz	prvega	odstavka	2.	 člena	Uredbe	
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo, ki posamezna vprašanja emisije 
snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode iz 
tovrstne naprave ureja drugače, izhaja, da se za industrijske 
odpadne vode iz te naprave ne uporablja;

11.	mala komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna na-
prava	z	zmogljivostjo,	manjšo	od	2	000	PE;

12.	 neposredna priključitev na javno kanalizacijo (izvede jo 
upravljavec	 javne	 kanalizacije	 na	 stroške	 stranke)	 pomeni	
izvedbo prevrtanja revizijskega jaška javne kanalizacije, na 
katerega se kanalizacijski priključek priključuje, z vstavitvijo 
tesnila	in	vstavitvijo	prve	cevi	(1	m	cevi);

13. neposredno odvajanje v podzemne vode je odvajanje odpa-
dne	vode,	pri	katerem	lahko	pride	do	vnosa	onesnaževal	v	
podzemno vodo brez precejanja skozi zemljino ali kamnine, 
ki so pod površjem tal;

14.	neposredno odvajanje v površinske vode (v nadaljnjem be-
sedilu:	neposredno	odvajanje	v	vode)	je	odvajanje	odpadne	
vode,	pri	katerem	lahko	pride	do	vnosa	onesnaževal	v	povr-
šinsko vodo; 

15.	nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik, brez preka-
tov, namenjen zbiranju komunalne odpadne vode;

16.	obremenitev komunalne čistilne naprave je obremenitev, 
izračunana na podlagi največje povprečne tedenske obre-
menitve, ki se v enem letu dovede v čistilno napravo, pri če-
mer se ne upoštevajo neobičajne okoliščine, kot je na primer 
velika	količina	padavin,	in	se	izraža	v	PE;

17.	obstoječa javna kanalizacija je javna kanalizacija, ki je bila 
zgrajena pred uveljavitvijo uvodoma navedene Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ali obratu-
je na dan uveljavitve citirane uredbe, in javna kanalizacija, 
za katero je bilo pred tem dnem pridobljeno pravnomočno 
okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje;

18.	obstoječa mala komunalna čistilna naprava je mala komu-
nalna čistilna naprava, za katero velja da je:

• bila zgrajena pred uveljavitvijo uvodoma navedene Uredbe 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v skladu 
s predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan 
uveljavitve citirane uredbe,

• bilo pred dnem uveljavitve uvodoma navedene Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode pridobljeno 
pravnomočno okoljevarstveno ali gradbeno dovoljenje,

• bilo pred dnem uveljavitve uvodoma navedene Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode pridobljeno 
soglasje za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno vod-
no soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če za obra-
tovanje male komunalne čistilne naprave ni treba pridobiti 
okoljevarstvenega dovoljenja in za njeno gradnjo ni treba 
pridobiti gradbenega dovoljenja;

19.	obstoječa nepretočna greznica je nepretočna greznica, za 
katero velja da je:

• bila zgrajena pred uveljavitvijo uvodoma navedene Uredbe 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v skladu 
s predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na dan 
uveljavitve citirane uredbe,

• bilo pred dnem uveljavitve uvodoma navedene Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode za objekt, ki 
je priključen na obstoječo nepretočno greznico, pridobljeno 
pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je vključevalo mini-
malno komunalno oskrbo objekta z zbiranjem komunalne 
odpadne vode v nepretočni greznici,

• bilo pred dnem uveljavitve uvodoma navedene Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode pridobljeno 
soglasje za priključitev pristojnega soglasodajalca v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov, in pravnomočno vod-
no soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, če za njeno 
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gradnjo ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja;

20.	obstoječa pretočna greznica je pretočna greznica, ki je bila 
zgrajena pred uveljavitvijo Uredbe o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo v 
skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje na 
dan uveljavitve citirane uredbe;

21.	obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen pred uveljavitvijo 
uvodoma navedene Uredbe o odvajanju in čiščenju komu-
nalne odpadne vode, ali objekt, za katerega je bilo pred tem 
dnem pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje;

22.	padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot posle-
dica	meteornih	padavin	onesnažena	odteka	z	utrjenih,	tla-
kovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode 
ali se odvaja v javno kanalizacijo, razen če gre za površine 
iz	tretje	alineje	10.	točke	4.	člena	Uredbe	o	emisiji	snovi	in	
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kana-
lizacijo; 

23.	parameter	onesnaženosti (v nadaljnjem besedilu: parame-
ter	onesnaženosti)	 je	po	predpisanem	merilnem	postopku	
izmerjena temperatura, pH-vrednost, obarvanost, strupe-
nost,	 biološka	 razgradljivost,	mikrobiološka	onesnaženost,	
koncentracija snovi ali podobna lastnost odpadne vode;

24.	populacijski ekvivalent	(v	nadaljnjem	besedilu:	PE)	je	eno-
ta	za	obremenjevanje	vode,	izražena	z	biokemijsko	potrebo	
po	kisiku	(v	nadaljnjem	besedilu:	BPK5).	1	PE	je	enak	60	g	
BPK5	na	dan;

25.	 posebna storitev je storitev, ki ni obvezna storitev javne 
službe,	vendar	jo	izvajalec	javne	službe	izvaja	z	uporabo	jav-
ne	infrastrukture,	namenjene	odvajanju	in	čiščenju	komu-
nalne oziroma padavinske odpadne vode, v okviru njenih 
prostih zmogljivosti in v soglasju z njenim lastnikom;

26.	primerno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s 
katerimkoli postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje 
organskega	onesnaženja	tako,	da	vode,	v	katere	se	odpadne	
vode odvajajo, dosegajo predpisane okoljske standarde ka-
kovosti; za primerno čiščenje se šteje čiščenje komunalne 
odpadne vode s postopkom, s katerim se dosega odstranje-
vanje	organskega	onesnaženja	tako,	da	mejne	vrednosti	pa-
rametrov	onesnaženosti	iz	8.	člena	te	uredbe	niso	presežene;

27.	sekundarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode 
s postopkom, ki vključuje biološko čiščenje s sekundarnim 
usedanjem, ali z drugim postopkom, s katerim se dose-
ga	 odstranjevanje	 organskega	 onesnaženja	 tako,	 da	mejne	
vrednosti	parametrov	onesnaženosti	ali	učinkov	čiščenja	iz	
6.	člena	te	uredbe	niso	presežene;

28.	 terciarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s 
katerimkoli postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje 
organskega	onesnaženja,	dušika	 in	 fosforja	 tako,	da	mejne	
vrednosti	parametrov	onesnaženosti	ali	učinkov	čiščenja	iz	
6.	in	7.	člena	te	uredbe	niso	presežene;

29.	tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunal-

na	čistilna	naprava	z	zmogljivostjo,	manjšo	od	50	PE,	ki	je	
gradbeni	proizvod	v	skladu	s	standardom	SIST	EN	12566-3	
ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim stan-
dardom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s 
predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem bese-
dilu:	izjava	o	lastnostih);

30.	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)	Izrazi,	uporabljeni	v	 tem	odloku,	katerih	pomen	ni	dolo-
čen v prejšnjem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot ga 
določajo predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenju komunalne 
odpadne vode ter predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

3. čLEN
(uporabnik javne službe)

(1)	 Uporabnik	 ali	 bodoči	 uporabnik	 javne	 službe	 je	 lastnik	
objekta	 ali	 dela	 objekta	 in	 upravljavec	 javnih	 površin	 iz	 7.	
alineje prvega odstavka 4. člena tega odloka.

(2)	Ne	glede	na	prejšnji	odstavek	lahko	obveznosti	uporabnika	
ali	bodočega	uporabnika	javne	službe	izvaja:
•	 eden	od	lastnikov	objekta,	če	gre	za	solastništvo	in	je	med	

lastniki	o	tem	dosežen	pisni	dogovor,
•	 eden	 od	 lastnikov	 dela	 stavbe,	 če	 gre	 za	 večstanovanjsko	

stavbo	brez	upravnika	in	je	med	lastniki	o	tem	dosežen	pisni	
dogovor ali 

•	 upravnik	stavbe	v	imenu	in	za	račun	uporabnika,	če	gre	za	
večstanovanjsko stavbo z upravnikom.

(3)	Porazdelitev	stroškov	med	lastnike	objekta	ali	delov	objekta	
se zagotavlja:
•	 v	 skladu	 s	 predpisi,	 ki	 urejajo	 stanovanja,	 če	 gre	 za	

večstanovanjsko stavbo z upravnikom ali 
•	 v	skladu	s	pisnim	dogovorom	iz	prve	oziroma	druge	alineje	

prejšnjega odstavka, če gre za objekt, ki ni stavba iz prejšnje 
alineje.

4. čLEN
(naloge javne službe)

(1)	Naloge	javne	službe,	ki	so	obvezna	storitev:
1.	 odvajanje	in	čiščenje	komunalne	odpadne	vode,	ki	se	odvaja	

v javno kanalizacijo, 

2.	 redno	vzdrževanje	javne	kanalizacije,

3. prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v 
nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo ter 
njeno čiščenje,

4. prevzem in odvoz blata iz pretočnih greznic, in malih 
komunalnih	čistilnih	naprav	z	zmogljivostjo,	manjšo	od	50	
PE,	

5.	 obdelava	blata,
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6. pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo,	manjšo	od	50	PE,

7.	 odvajanje	in	čiščenje	padavinske	odpadne	vode,	ki	se	odvaja	
v javno kanalizacijo z javnih površin,

8. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja 
v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno 
vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki 
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo,

9. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki 
niso	 večje	 od	 100 m2	 in	pripadajo	 objektu,	 iz	 katerega	 se	
odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna 
voda s streh, (ta alineja se lahko tudi črta, če občina to ne bo 
določila	kot	dejavnost	javne	službe)

10.	obveščanje	uporabnikov	javne	službe,

11.	izdelava	programa	izvajanja	javne	službe,

12.	vodenje	evidence	o	izvajanju	javne	službe,

13.	poročanje	o	izvajanju	javne	službe	in

14.	priključevanje	novih	uporabnikov	javne	službe.

(2)	Naloge	javne	službe,	ki	so	posebne	storitve,	so:
•	 odvajanje	in	čiščenje	padavinske	odpadne	vode,	ki	se	odvaja	

v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ali 
površine iz 9. točke prejšnjega odstavka,

•	 odvajanje	in	čiščenje	industrijske	odpadne	vode,	ki	se	odvaja	
v javno kanalizacijo.

(3)	 Odvajanje	 in	 čiščenje	 industrijske	 odpadne	 vode	 ter	
padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje 
za	javno	službo,	tudi	če	se	takšna	odpadna	voda	odvaja	v	javno	
kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(4)	Storitve	iz	prejšnjega	odstavka	lahko	izvajalec	javne	službe	
opravlja	v	soglasju	z	lastnikom	javne	infrastrukture	in	v	okviru	
prostih zmogljivosti javne kanalizacije in čistilnih naprav kot 
posebno	storitev	z	uporabo	javne	infrastrukture,	pri	čemer	ne	
sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki 
izvirajo iz tega naslova.

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

5. čLEN
(uporaba predpisov)

(1)	 Za	 vprašanja	 v	 zvezi	 z	 opravljanjem	 javne	 službe	 iz	 1.	
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se 
uporabljajo določbe Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne	 vode	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	 98/15)	 in	 drugi	 državni	
predpisi s področja varstva okolja. 

(2)	 Za	 vprašanja,	 ki	 se	 nanašajo	 na	 odvajanje	 in	 čiščenje	
padavinske	odpadne	vode,	ki	so	določene	v	7.,	8.	ali	9.	alineji	
prvega odstavka 4. člena tega odloka in je za njihovo čiščenje 
zagotovljena	obvezna	storitev	javne	službe,	veljajo	vse	določbe	
tega odloka, ki se nanašajo na določbe za komunalno odpadno 
vodo. 

II. ORgaNIZaCIJSKa IN PROStORSKa
ZaSNOVa OPRaVLJaNJa JaVNE SLUŽBE

6. čLEN
(oblika zagotavljanja javne službe)

(1)	 Občina	 Šentjernej	 zagotavlja	 izvajanje	 javne	 službe	 v	
javnem podjetju Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje.

7. čLEN
(organizacijska in prostorska zasnova opravljanja

javne službe)

(1)	Čiščenje	komunalne	in	padavinske	odpadne	vode	je	za	ob-
močje občine Šentjernej zagotovljeno:
•	 na	Čistilni	napravi	Šmalčja	vas	–	za	komunalne	in	padavin-

ske odpadne vode, ki se odvajajo preko javnega kanalizacij-
skega	omrežja,	z	območij,	ki	so	nanj	priključena,

•	 na	 malih	 komunalnih	 čistilnih	 napravah	 zmogljivosti	 do	
2.000	PE	za	komunalne	in	padavinske	odpadne	vode,	ki	se	
odvajajo	preko	javnih	kanalizacijskih	omrežij,	z	območij,	ki	
so	nanje	priključene	in	z	njimi	upravlja	izvajalec	javne	služ-
be,

•	 na	pretočnih	in	nepretočnih	greznicah	ali	malih	komunal-
nih čistilnih napravah za odpadne vode iz stavb oziroma 
drugih objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko 
omrežje	in	z	njimi	upravlja	zasebni	lastnik	ali	upravljavec,	ki	
ga potrdijo lastniki. V primeru, da malih komunalnih čistil-
nih napravah upravlja upravljavec, mora biti le-ta izbran in 
potrjen s strani vseh lastnikov malih komunalnih čistilnih 
napravah.

(2)	Prevzem	in	ravnanje	z	blatom	iz	pretočnih	greznic	in	malih	
komunalnih čistilnih naprav ter komunalne odpadne vode iz 
nepretočnih greznic se prostorsko zagotavlja na Čistilni nap-
ravi Šmalčja vas. 

III. NačRtOVaNJE IN gRadNJa KaNaLIZaCIJE

8. čLEN
(javna pooblastila)

(1)	Izvajalec	 javne	službe	v	okviru	storitve	 javne	službe	 izda-
ja smernice in mnenja k medobčinskim in občinskim pro-
storskim aktom, za kar mora pripravljavec prostorskega akta 
predložiti	 dokumentacijo,	 ki	 jo	 določajo	 predpisi	 s	 področja	
prostorskega načrtovanja.

(2)	 Izvajalec	 javne	 službe	 kot	 pristojni	 soglasodajalec	 izdaja	
soglasja in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in projektnim dokumenta-
cijam	za	izvedbo,	če	nameravana	gradnja	leži	na	območju	va-
rovalnega	pasu	gospodarske	 javne	infrastrukture	v	pristojno-
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sti upravljavca, ali če nameravana gradnja predstavlja gradnjo 
gospodarske	javne	infrastrukture	v	pristojnosti	upravljavca,	za	
kar	mora	 investitor	 predložiti	 dokumentacijo,	 ki	 jo	 določajo	
predpisi s področja gradnje. Kadar nameravana gradnja pred-
stavlja	gradnjo	gospodarske	javne	infrastrukture	v	pristojnosti	
upravljavca	mora	vložnik	vloge	za	 izdajo	soglasja	k	projektni	
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in k pro-
jektni	dokumentaciji	za	izvedbo,	k	vlogi	priložiti	pisno	soglasje	
lokalne	skupnosti	k	obsegu	gospodarske	javne	infrastrukture.

(3)	 Izvajalec	 javne	 službe	 kot	 pristojni	 soglasodajalec	 izdaja	
soglasja za priključitev, če se nameravana gradnja priključi na 
gospodarsko	javno	infrastrukturo	v	pristojnosti	izvajalca	javne	
službe,	za	kar	mora	investitor	predložiti	dokumentacijo,	ki	jo	
določa	Zakon	o	graditvi	objektov.	Namesto	soglasja	za	priklju-
čitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Soglasje za priključitev ne nadomešča soglasja 
k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(4)	Izvajalec	javne	službe	kot	pristojni	soglasodajalec	sodeluje	
v postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj. 

9. čLEN
(sistem odvajanja)

(1)	 Obstoječe	 kanalizacijsko	 omrežje	 je	 grajeno	 po	 ločenem	
sistemu.

(2)	 Vsa	 nova	 kanalizacijska	 omrežja	 in	 obnove	 obstoječega	
omrežja	se	morajo	graditi	v	ločenem	sistemu,	razen	v	prime-
rih, ko:
•	 padavinske	vode	ni	možno	ločiti	iz	omrežja,	ker	ni	ustrezne-

ga	odvodnika	oziroma	ni	možnosti	ponikanja,
•	 zaradi	pomanjkanja	prostora	ni	možna	vgradnja	dveh	vzpo-

rednih kanalov,
•	 je	padavinska	voda	tako	močno	onesnažena,	da	je	ni	možno	

odvajati v vodotok ali ne more ponikati.

10. čLEN
(objekti in naprave javne kanalizacije)

Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo primarno 
in	 sekundarno	 kanalizacijsko	 omrežje	 ter	 z	 njimi	 povezane	
tehnološke naprave:
•	 kanalizacijska	 omrežja	 z	 revizijskimi	 jaški	 za	 odvod	

komunalne in padavinske odpadne vode;
•	 črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne 

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

kanalizacije.

11. čLEN
(načrtovanje in gradnja novih kanalizacijskih omrežij)

(1)	 Pri	 načrtovanju	 in	 gradnji	 novih	 kanalizacijskih	 omrežij	
morajo lastniki, investitorji, načrtovalci in upravljavci zagoto-
viti načrtovanje, ki bo zagotavljalo gospodarno, ekonomično in 
varno	kanalizacijsko	omrežje,	v	celotni	življenjski	dobi,	s	pre-

dnostnim	izkoriščanjem	obstoječega	kanalizacijskega	omrežja.

(2)	Pri	načrtovanju	in	gradnji	javnega	kanalizacijskega	omrežja	
je potrebno prednostno zagotavljati, da se povečuje izkorišče-
nost	že	izvedenega	kanalizacijskega	omrežja.

(3)	Pri	načrtovanju	in	gradnji	javnega	kanalizacijskega	omrežja	
je potrebno upoštevati določbe:
•	 tega	odloka,	
•	 Tehničnega	pravilnika	iz	drugega	odstavka	1.	člena,	
•	 Programa	izvajanja	javne	službe	iz	prvega	odstavka	18.	člena	

tega odloka in
•	 ostale	veljavne	predpise	s	področja	gradnje	in	varstva	okolja.	

(4)	Pri	načrtovanju	 javnega	kanalizacijskega	omrežja	 je	 inve-
stitor	dolžan	pridobiti	soglasja,	določena	v	osmem	členu	tega	
odloka.

(5)	Investitor	 je	dolžan	pridobiti	soglasja,	določena	v	osmem	
členu tega odloka, tudi v primerih, ko se za izvedbo kanalizaci-
je izdeluje le projektna dokumentacija za izvedbo.

(6)	Investitor	je	dolžan	pridobiti	soglasje	k	projektni	dokumen-
taciji za izvedbo tudi v primeru, če to od njega zahteva uprav-
ljavec v sklopu izdaje soglasja k projektni dokumentaciji za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

12. čLEN
(prenos novozgrajenih, obnovljenih in obstoječih

kanalizacijskih omrežij v last lokalne skupnosti in
prenos v poslovni najem)

(1)	 Vsa	 novozgrajena	 kanalizacijska	 omrežja	 s	 pripadajoči-
mi objekti, ki jih prostorski akti definirajo kot javna in jih na 
osnovi pogodbe o komunalnem opremljanju gradijo zasebni 
investitorji, morajo zasebni investitorji po izgradnji predati v 
last pristojni lokalni skupnosti, skladno z določili pogodbe o 
komunalnem opremljanju. 

(2)	 Za	 prevzem	 objektov	 in	 omrežij	 kanalizacije	 iz	 prvega	
odstavka	tega	člena	mora	biti	predložena	naslednja	dokumen-
tacija: 
•	 projektna	dokumentacija,	izdelana	v	skladu	in	v	obsegu	ve-

ljavne	zakonodaje,	najmanj	pa	PID,	
•	 geodetski	načrt	novega	 stanja	zemljišča,	 izdelan	skladno	z	

veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca, 
•	 dokazilo	o	zanesljivosti	objekta,	izdelano	v	skladu	z	veljavno	

zakonodajo in z vsemi prilogami, navedenimi na tabelarič-
nem seznamu prilog, 

•	 garancije,	
•	 overjene	služnostne	pogodbe	ali	pogodbe,
•	 veljaven	zapisnik	o	ustreznosti	objektov	in	omrežij	javne	ka-

nalizacije,	ki	ga	izda	operativni	sektor	izvajalca	javne	službe.	

(3)	Novozgrajeno	ali	obnovljeno	kanalizacijsko	infrastrukturo	
je	lokalna	skupnost	dolžna	predati	v	poslovni	najem	upravljav-
cu, v roku treh mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja 
ali	podpisu	zapisnika	o	končanju	del,	pri	čemer	je	dolžna	pre-
dati vso dokumentacijo iz drugega odstavka tega člena. 

(4)	Obstoječa	kanalizacijska	omrežja	s	pripadajočimi	objekti,	
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ki	so	v	funkciji	 javnega	kanalizacijskega	omrežja	in	niso	pre-
dana v last lokalni skupnosti ter upravljanje upravljavcu, se 
predajo v last lokalni skupnosti in v upravljanje upravljavcu s 
pogodbo, ki se sklene med predajalcem, lokalno skupnostjo in 
upravljavcem.	Pri	predaji	mora	predajalec	praviloma	predložiti	
dokumentacijo, navedeno v drugem odstavku tega člena. V ko-
likor z navedeno dokumentacijo ne razpolaga, mora predajalec 
izdelati in predati naslednje dokumente:
•	 geodetski	načrt	novega	 stanja	zemljišča,	 izdelan	skladno	z	

veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca;
•	 overjene	služnostne	pogodbe	ali	pogodbe;
•	 poročilo	o	izvedenem	preizkusu	vodotesnosti;
•	 poročilo	o	izvedenem	pregledu	s	TV	kamero,	izdelan	skla-

dno z določili Tehničnega pravilnika;
•	 poročilo	o	znesku	 investicije,	 razdeljen	po	amortizacijskih	

stopnjah. V kolikor predajalec z zneskom ne razpolaga, oce-
njeni znesek določi upravljavec, 

•	 veljaven	zapisnik	o	ustreznosti	objektov	in	omrežij	javne	ka-
nalizacije,	ki	ga	izda	operativni	sektor	izvajalca	javne	službe.	

(5)	Postopek	prevzema	po	pooblastilu	občine	opravi	izvajalec	
javne	službe.	Prevzem	se	opravi	s	pogodbo,	s	katero	se	vpletene	
stranke	zavežejo,	da	bodo	v	pogodbenem	roku	legalizirale	pre-
dano	kanalizacijsko	omrežje	in	zagotovile	sredstva	za	sanacijo.

13. čLEN
(kataster javne kanalizacije)

(1)	Vzpostavitev,	vodenje	in	vzdrževanje	katastra	javnega	ka-
nalizacijskega	omrežja	izvaja	izvajalec	javne	službe	v	skladu	z	
zakonodajo	s	področja	gospodarske	javne	infrastrukture.

(2)	 V	 katastru	 javne	 kanalizacije	 se	 vodijo	 podatki	 o	 vseh	
objektih,	omrežju	in	napravah	javne	kanalizacije,	ter	malih	ko-
munalnih čistilnih naprav v aglomeraciji.

(3)	Stroški	vzpostavitve,	vodenja	in	vzdrževanja	katastra	javne	
kanalizacijske se krijejo iz proračunskih sredstev občine.

IV. VRStE IN OBSEg StORItEV JaVNE SLUŽBE

14. čLEN
(območje zagotavljanja javne službe)

Občina Šentjernej je lastnik objektov in naprav za odvajanje in čišče-
nje komunalne in padavinske odpadne vode in zagotavlja izvajanje 
javne	službe	na	celotnem	območju	občine	v	obsegu	in	pod	pogoji,	

15. čLEN
(obvezne storitve izvajanja javne službe za objekte,

ki so priključeni na javno kanalizacijo)

Obvezne	storitve	javne	službe	za	objekte,	ki	so	priključeni	na	
javno kanalizacijo, so:
•	 odvajanje	 komunalne	 odpadne	 vode,	 ki	 se	 odvaja	 v	 javno	

kanalizacijsko	omrežje,
•	 čiščenje komunalne odpadne vode iz prejšnje alineje,
•	 odvajanje	padavinske	odpadne	vode,	za	katero	se	v	skladu	

s	 7.,	 8.	 in	 9.	 alinejo	 prvega	 odstavka	 4.	 člena	 tega	 odloka	
zagotavlja	odvajanje	in	čiščenje	v	okviru	nalog	javne	službe,

•	 čiščenje padavinske odpadne vode iz prejšnje alineje v 

komunalni čistilni napravi, če gre za mešano kanalizacijsko 
omrežje javne kanalizacije, oziroma v lovilniku olj ali 
čistilni napravi padavinske odpadne vode, če gre za javno 
kanalizacijo za odvajanje izključno padavinske odpadne 
vode in je čiščenje padavinske odpadne vode predpisano in

•	 obdelava	blata	na	območju	komunalne	čistilne	naprave,	ki	je	
opremljena za prevzem in obdelavo blata.

16. čLEN
(obvezne storitve izvajanja javne službe 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	uporabniku	 javne	 službe	 in	njeno	
čiščenje v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za 
prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,

•	 prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo,	 manjšo	 od	 50	 PE	 in	 pretočnih	 greznic,	 ter	
njegova obdelava na območju komunalne čistilne naprave, 
ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata,

•	 pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, 
manjšo	od	50	PE	(v	nadaljnjem	besedilu:	pregled).

(2)	 Prevzem	blata	 iz	 druge	 alineje	 prejšnjega	 odstavka	mora	
izvajalec	javne	službe	zagotoviti	v	časovnih	presledkih:	
•	 glede	 na	 zmogljivost	 posamezne	male	 komunalne	 čistilne	

naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta,
•	 iz	pretočnih	greznic	najmanj	enkrat	na	tri	leta.

(3)	 Ne	 glede	 na	 prvo	 alinejo	 prvega	 odstavka	 tega	 člena	 je	
obvezna	 storitev	 javne	 službe	 za	 objekt,	 ki	 ni	 priključen	 na	
javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda zbira v 
nepretočni greznici, izvajanje storitve praznjenja nepretočne 
greznice ter prevzema in odvoza komunalne odpadne vode 
s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, le 
čiščenje te komunalne odpadne vode ter njena dodatna 
obdelava v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za 
prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic. 
Praznjenje	nepretočne	greznice	in	odvoz	komunalne	odpadne	
vode iz te nepretočne greznice ter njeno predajo izvajalcu javne 
službe	na	območju,	kjer	se	komunalna	odpadna	voda	zbira	v	
nepretočni greznici, mora zagotoviti lastnik objekta, izvajalec 
javne	 službe	 pa	 pisno	 potrdi	 datum	 in	 količino	 prevzete	
komunalne odpadne vode.

(4)	Ne	 glede	 na	 drugo	 alinejo	 prvega	 odstavka	 tega	 člena	 je	
obvezna	 storitev	 javne	 službe	 za	 objekt,	 ki	 ni	 priključen	 na	
javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda čisti v mali 
komunalni	čistilni	napravi	z	zmogljivostjo,	manjšo	od	50	PE,	
ali	mali	komunalni	čistilni	napravi	iz	tretjega	odstavka	27.	člena	
tega odloka, ali v pretočni greznici, izvajanje storitve prevzema 
in odvoza b s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni 
izvedljivo, le obdelava blata na območju komunalne čistilne 
naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata. 
Prevzem	in	odvoz	blata	iz	te	male	komunalne	čistilne	naprave	
ali pretočne greznice ter njihovo predajo izvajalcu javne 
službe,	 ki	 izvaja	 storitev	 obdelave	 blata	 na	 območju,	 kjer	 se	
komunalna odpadna voda čisti v tej mali komunalni čistilni 
napravi ali pretočni greznici, mora zagotoviti upravljavec te 
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male komunalne čistilne naprave, oziroma lastnik te pretočne 
greznice,	 izvajalec	 javne	 službe	 pa	 pisno	 potrdi	 datum	 in	
količino prevzetega blata.

(5)	Ne	glede	na	prvi,	tretji	in	četrti	odstavek	tega	člena	je	obvezna	
storitev	 javne	 službe	 za	 objekt	 kmetijskega	 gospodarstva	 le	
storitev iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če:
•	 gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne 

greznice oziroma blata v skladu s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,

•	 lastnik	 tega	 objekta	 izvajalcu	 javne	 službe	 ob	 vsakokratni	
izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena 
predloži	 pisno	 izjavo,	 da	 so	 izpolnjeni	 pogoji	 iz	 predpisa	
iz prejšnje alineje. V izjavi morajo biti navedeni tudi 
datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode 
iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne 
čistilne naprave ali pretočne greznice ter njunega mešanja z 
gnojnico ali gnojevko.

(6)	 Izvajalec	 javne	 službe	 vsako	 malo	 komunalno	 čistilno	
napravo	z	zmogljivostjo,	manjšo	od	50	PE,	na	svojem	območju	
pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo 
naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu 
pa izda poročilo v skladu z uredbo, ki ureja odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode. V okviru pregleda preveri zlasti:
•	 ali mala komunalna čistilna naprava obratuje,
•	 nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja 

v malo komunalno čistilno napravo,
•	 zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na 

količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
•	 način odvajanja komunalne odpadne vode iz male 

komunalne čistilne naprave v zvezi s prepovedmi, pogoji in 
omejitvami za odvajanje iz predpisa, ki ureja emisijo snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo in

•	 hrambo podatkov v skladu z Uredbo.

(7)	 Ne	 glede	 na	 prejšnji	 odstavek	 izvajalec	 javne	 službe	 ne	
pregleda male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, 
manjšo	od	50	PE,	če	mu	upravljavec	te	male	komunalne	čistilne	
naprave	v	roku	za	izvedbo	pregleda	predloži	rezultate	meritev	
emisije snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave 
(analizne	 izvide),	 ki	 jih	 je	 izvedla	 oseba,	 vpisana	 v	 evidenco	
izvajalcev obratovalnega monitoriga, za tiste parametre 
onesnaženosti,	 za	 katere	 so	 za	 to	 malo	 komunalno	 čistilno	
napravo predpisane mejne vrednosti.

17. čLEN
(obdelava blata)

(1)	Izvajalec	javne	službe,	ki	je	upravljavec	komunalne	čistilne	
naprave, opremljene za obdelavo blata, mora za blato, ki 
nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode, zagotoviti 
obdelavo,	s	katero	se	doseže:
•	 izpolnjevanje zahtev za uporabo kot gnojilo v kmetijstvu v 

skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih 
čistilnih naprav v kmetijstvu, če se obdelano blato uporablja 
kot gnojilo v kmetijstvu, ali

•	 izpolnjevanje zahtev za postopke predelave ali odstranjevanja 
blata v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.

(2)	Izvajalec	javne	službe	mora	za	blato,	prevzeto	iz	komunalne	

čistilne naprave, ki ni opremljena za obdelavo blata, prevzeto 
delno obdelano blato iz komunalne čistilne naprave (na primer 
po	 dehidraciji	 ali	 sušenju	 neobdelanega	 blata	 in	 podobno)	
in blato, prevzeto iz malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo,	manjšo	 od	 50	PE,	malih	 komunalnih	 čistilnih	
naprav	 iz	 tretja	 odstavka	 27.  člena	 tega	 odloka,	 ter	 blato	
prevzeto iz pretočnih greznic, zagotoviti obdelavo v skladu s 
prejšnjim odstavkom na območju komunalne čistilne naprave, 
ki je opremljena za obdelavo blata.

(3)	 Velikost	 obstoječega	 usedalnika	 blata	 ugotovi	 izvajalec	
javne	službe	na	podlagi	razpoložljive	projektne	dokumentacije	
oziroma popisa stanja na terenu. Ugotovljena odstopanja se 
na podlagi dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca 
javne	službe	pri	prvem	odvozu	oziroma	prevzemu	blata.

(4)	 Pogostost	 praznjenja	 usedalnika	 blata	 za	 posameznega	
uporabnika	določi	izvajalec	javen	službe	v	programu	oskrbe	na	
podlagi prostornine usedalnika blata ali navodil proizvajalca 
tipske naprave ali navodil za obratovanje netipske naprave

(5)	Blato	 iz	pretočnih	greznic	 in	malih	komunalnih	 čistilnih	
naprav ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic 
se	lahko	odvaža	samo	v	sprejem	na	Čistilno	napravo	Šmalčja	
vas ali na drugo ustrezno lokacijo, ki jo določi izvajalec javne 
službe.	

(6)	 Za	 obdelano	 blato,	 ki	 se	 ne	 uporablja	 kot	 gnojilo	 v	
kmetijstvu,	mora	 izvajalec	 javne	 službe	 zagotoviti	 ravnanje	 v	
skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.

(7)	 Če	 je	 izvajalec	 javne	 službe	 upravljavec	 komunalne	
čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata, mora 
kot povzročitelj odpadkov v načrt gospodarjenja z odpadki v 
skladu s predpisom, ki ureja odpadke, vključiti tudi ravnanje z 
blatom iz drugega odstavka tega člena.
 

18. čLEN
(program izvajanja javne službe) 

(1)	Izvajalec	javne	službe	mora	izvajati	 javno	službo	v	skladu	
s	Programom	odvajanja	in	čiščenja	komunalne	in	padavinske	
odpadne	vode	(v	nadaljnjem	besedilu:	Program),	ki	ga	izdela	
skladno z Uredbo.

(2)	Program	mora	biti	pripravljen	na	podlagi	evidence	 iz	27.	
člena Uredbe in mora vsebovati naslednje vsebinske sklope:
1.	osnovni	podatki,	ki	so	podatki	o:
•	 zvajalcu	javne	službe,
•	 občinah,	kjer	se	izvaja	javna	služba,
•	 predpisih in drugi pravnih aktih občin o določitvi izvajalca 

javne	službe	in	izvajanju	javne	službe,
•	 naseljih,	kjer	se	izvaja	javna	služba,	in
•	 aglomeracijah,	kjer	se	izvaja	javna	služba;

2.	podatki	o	infrastrukturi	in	osnovnih	sredstvih,	namenjenih	
izvajanju	javne	službe,	ki	so	podatki	o:
•	 javnem	 kanalizacijskem	 omrežju,	 skupaj	 s	 podatki	

o hidravlično samostojnih sistemih kanalizacijskega 
omrežja	z	enim	iztokom,	ki	je	lahko	iztok	v	vode	ali	drug	
javni kanalizacijski sistem, v upravljanju posameznega 
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izvajalca	 javne	 službe	 (v	 nadaljnjem	 besedilu:	 javni	
kanalizacijski	sistem),

•	 komunalnih čistilnih napravah,
•	 cestnih motornih vozilih in opremi za prevzem in prevoz 

komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in blata 
iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, 
manjšo	 od	 50	 PE,	 malih	 komunalnih	 čistilnih	 naprav	
iz	 petega	 odstavka	 27.	 člena	 tega	 odloka,	 in	 pretočnih	
greznic,

•	 številu delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, 
povezanih	z	izvajanjem	javne	službe,	in

•	 drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne 
službe;

3.	opredelitev	načina	izvajanja	javne	službe,	ki	mora	vsebovati:
•	 način	 izvajanja	 javne	 službe	 v	 posameznih	 objektih	 in	

predvidene spremembe v času veljavnosti programa,
•	 načrt	vzdrževanja	 in	čiščenja	 javne	kanalizacije,	ki	mora	

vsebovati opis za to predvidenih tehnologij,
•	 opis sistema za zaznavanje izrednih dogodkov in napak 

v delovanju javne kanalizacije (puščanje kanalizacijskega 
omrežja,	okvare	tehnoloških	sklopov,	prekinitve	delovanja	
komunalnih čistilnih naprav, delovanje razbremenilnikov 
in	podobno)	in	njihovo	dokumentiranje,

•	 opis sistema za odpravljanje napak v delovanju javne 
kanalizacije in dokumentiranje odpravljanja napak,

•	 načrt ukrepov za zmanjševanje količin padavinske 
odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

•	 načrt	izvajanja	javne	službe	za	objekte,	ki	so	priključeni	na	
javno kanalizacijo,

•	 načrt	 izvajanja	 javne	 službe	 za	 objekte,	 iz	 katerih	 se	
komunalna odpadna voda odvaja v nepretočne greznice,

•	 načrt	 izvajanja	 javne	 službe	 za	 objekte,	 iz	 katerih	 se	
komunalna odpadna voda odvaja v male komunalne 
čistilne	naprave	z	zmogljivostjo,	manjšo	od	50	PE,

•	 načrt	 izvajanja	 javne	 službe	 za	 objekte,	 iz	 katerih	 se	
komunalna odpadna voda odvaja v male komunalne 
čistilne	naprave	iz	petega	odstavka	27.	člena	tega	odloka,	

•	 načrt	 izvajanja	 javne	 službe	 za	 objekte,	 iz	 katerih	 se	
komunalna odpadna voda odvaja v pretočne greznice,

•	 način zagotavljanja obdelave blata,
•	 način	obveščanja	uporabnikov	javne	službe	in
•	 načrt izvajanja posebnih storitev, ki niso predmet izvajanja 

obveznih	storitev	javne	službe;

4. pogoji in časovni načrt izvajanja posameznih obveznih 
storitev	javne	službe.

(3)	V	načrtih	iz	sedme,	osme,	devete	in	desete	alineje	3.	točke	
prejšnjega odstavka morajo biti posebej opredeljeni objekti iz 
četrtega	in	petega	odstavka	16. člena	tega	odloka,	obveznosti	
lastnikov	 teh	 objektov	 in	 način	 izvajanja	 javne	 službe	 v	 teh	
primerih.

(4)	Sestavni	del	programa	iz	prvega	odstavka	tega	člena	je	tudi	
načrt	gospodarjenja	z	blatom	iz	šestega	odstavka	17. člena	tega	
odloka.

(5)	Program	pripravi	 izvajalec	 javne	 službe	za	obdobje	 štirih	
koledarskih let in ga po potrditvi odgovorne osebe izvajalca 
javne	službe,	da	je	v	skladu	s	predpisi,	pošlje	občini	v	potrditev	

najpozneje	do	31. oktobra	v	koledarskem	letu	pred	začetkom	
njegove veljavnosti.

(6)	V	primeru	sprememb	v	času	veljavnosti	programa	izvajalec	
javne	 službe	 pripravi	 spremembo	 programa	 in	 spremenjeni	
program	po	potrditvi	odgovorne	osebe	izvajalca	javne	službe,	
da so spremembe v skladu s predpisi, pošlje občini v potrditev.

(7)	Občina	program	iz	petega	ali	 šestega	odstavka	 tega	člena	
potrdi, če je v skladu s predpisi.

(8)	 Program,	 ki	 sta	 ga	 potrdili	 odgovorna	 oseba	 izvajalca	
javne	službe	in	občina,	mora	izvajalec	javne	službe	predložiti	
ministrstvu, pristojnemu za okolje, v elektronski obliki v 
skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani ministrstva, 
najpozneje:
•	 do	31. decembra	v	 letu	pred	začetkom	njegove	veljavnosti	

oziroma
•	 v	roku	30	dni	po	njegovem	sprejemu,	če	gre	za	spremembo	

programa v skladu s šestim odstavkom tega člena.

(9)	 Program,	 razen	 podatkov	 iz	 31.  člena	 Uredbe,	 mora	
izvajalec	 javne	 službe	 javno	objaviti	na	 svoji	 spletni	 strani	 in	
uporabnikom	javne	službe	omogočiti	vpogled	v	tiskani	izvod	
na	sedežu	izvajalca	javne	službe.

V. IZVaJaNJE JaVNE SLUŽBE Na OBmOčJIH, 
KJER JE ZgRaJENa JaVNa KaNaLIZaCIJa –

agLOmERaCIJa

19. čLEN
(opremljenost z javno kanalizacijo - aglomeracija)

(1)	 Na	 območju,	 ki	 je	 opremljeno	 z	 javno	 kanalizacijo,	 je	
priključitev objekta na javno kanalizacijo ali preureditev 
obstoječega priključka objekta zaradi priključitve na javno 
kanalizacijo obvezna, v skladu z določbami tega odloka.

(2)	 Aglomeracija	 mora	 biti	 zaradi	 izvajanja	 storitev	 javne	
službe	na	njenem	območju	opremljena	z:
•	 javnim	kanalizacijskim	omrežjem,
•	 komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne 

vode	v	skladu	z	10.	členom	Uredbe	o	odvajanju	in	čiščenju	
komunalne odpadne vode (v nadaljevanju tega odloka: 
Uredba)	in	dodatno	obdelavo	v	skladu	z	11. členom	Uredbe.

(3)	 Ne	 glede	 na	 prejšnji	 odstavek	 je	 lahko	 aglomeracija	 s	
skupno	 obremenitvijo,	 manjšo	 od	 500	 PE,	 zaradi	 izvajanja	
storitev	javne	službe	na	njenem	območju	opremljena	z	malimi	
komunalnimi čistilnimi napravami za skupine objektov ali 
na način iz petega odstavka tega člena za posamezne objekte, 
če občina na podlagi ekonomske analize ugotovi, da bi 
opremljanje	z	javnim	kanalizacijskim	omrežjem	in	komunalno	
čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu 
z	10.	 členom	Uredbe	 za	 celotno	aglomeracijo	povzročilo	 več	
kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami za skupine objektov ali na 
način iz petega odstavka tega člena za posamezne objekte.

(4)	V	aglomeraciji	iz	drugega	odstavka	tega	člena	mora	biti	za	
padavinsko	odpadno	vodo,	za	katero	v	skladu	s	7.,	8.	ali	9.	točko	
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prvega odstavka 4. člena tega odloka zagotavlja odvajanje in 
čiščenje	v	okviru	nalog	javne	službe,	zagotovljeno,	da:
•	 ima	javno	kanalizacijsko	omrežje	v	tej	aglomeraciji,	če	gre	

za	 mešano	 kanalizacijsko	 omrežje,	 zmogljivost	 določeno	
tako, da je zagotovljeno odvajanje in čiščenje te padavinske 
odpadne vode, ali

•	 je	 ta	 aglomeracija	 opremljena	 z	 javnim	 kanalizacijskim	
omrežjem	 za	 odvajanje	 izključno	 te	 padavinske	 odpadne	
vode.

(5)	Ne	glede	na	drugi	odstavek	tega	člena	se	lahko	za	skupino	
objektov v aglomeraciji iz drugega odstavka tega člena zagotovi 
opremljanje z malo komunalno čistilno napravo, če:
•	 bi	priključitev	teh	objektov	na	javno	kanalizacijsko	omrežje	

te aglomeracije povzročilo več kot trikrat večje stroške glede 
na stroške opremljanja z malo komunalno čistilno napravo 
za to skupino objektov,

•	 je	 taka	 mala	 komunalna	 čistilna	 naprava	 del	 javne	
kanalizacije	in	jo	upravlja	izvajalec	javne	službe	in

•	 je	v	tej	mali	komunalni	čistilni	napravi	zagotovljeno	čiščenje	
in dodatna obdelava v skladu z določili Uredbe.

(6)	Ne	glede	na	drugi	odstavek	tega	člena	se	lahko	za	posamezen	
objekt v aglomeraciji iz prvega odstavka tega člena, 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:
1.	malo	komunalno	čistilno	napravo	z	 zmogljivostjo,	manjšo	

od	50	PE,	ki	zagotavlja	čiščenje	komunalne	odpadne	vode	
tako,	 da	 parametri	 onesnaženosti	 ne	 presegajo	 mejnih	
vrednosti, ki so predpisane za to aglomeracijo, če gre za malo 
komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna 
čistilna naprava,

2.	 tipsko	 malo	 komunalno	 čistilno	 napravo,	 za	 katero	 je	 iz	
izjave o lastnostih razvidno, da dosega učinke čiščenja, ki so 
predpisani za to aglomeracijo,

3. nepretočno greznico, če čiščenje komunalne odpadne vode 
v skladu s prvo ali drugo alinejo tega odstavka ni izvedljivo 
zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali 
posebnih	geografskih	razmer,	ki	lahko	negativno	vplivajo	na	
delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska 
višina	nad	1.500	m	in	podobno)	in	ta	nepretočna	greznica	
ustreza naslednjim pogojem, da:
•	 se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina 

komunalne	odpadne	vode	150	l/osebo	na	dan,
•	 njena	 koristna	 prostornina	 znaša	 najmanj	 4,5  m3	 na	

osebo,	vendar	ne	manj	kot	10 m3,
•	 je izvedena iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno 

puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje in
•	 se	 zagotovi	njeno	praznjenje	 v	 skladu	 s	 16.	 členom	 tega	

odloka.

(7)	Ne	glede	na	drugi	odstavek	tega	člena	se	opremljanje	z	malo	
komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu 
s prejšnjim odstavkom lahko zagotovi tudi, če gre za začasno 
rešitev do izgradnje javne kanalizacije, opremljanje zemljišča 
z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo objekta.
(8)	Ne	 glede	 na	 drugi	 do	 šesti	 odstavek	 tega	 člena	 se	 lahko	

za	 javno	 kanalizacijsko	 omrežje	 posamezne	 aglomeracije	
zagotovi	priključitev	na	javno	kanalizacijsko	omrežje	sosednje	
aglomeracije, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo, 
če je v tej komunalni čistilni napravi zagotovljeno čiščenje 
tako, da mejne vrednosti, predpisane za to aglomeracijo, niso 
presežene.

(9)	Šteje	se,	da	je	aglomeracija	ali	njen	del	opremljen	z	javno	
kanalizacijo, ko je javna kanalizacija vpisana v zbirni kataster 
gospodarske	javne	infrastrukture	v	skladu	s	predpisi	o	urejanju	
prostora.

20. čLEN
(priključitev na javno kanalizacijo)

(1)	 Lastnik	 objekta	 na	 stavbnem	 zemljišču,	 ki	 je	 opremljeno	
z javno kanalizacijo, in uporabnik objekta iz prve alineje 
prvega	 odstavka	 27.	 člena	 tega	 odloka	morata	 zagotoviti,	 da	
je objekt zaradi priključitve na javno kanalizacijo opremljen s 
kanalizacijskim priključkom. 

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

(3)	Izvajalec	javne	službe	mora	bodočega	uporabnika	objekta	
iz 3. člena tega odloka obvestiti o pogojih odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo.

(4)	 Komunalna	 odpadna	 voda,	 ki	 nastaja	 v	 obstoječih	 ali	
novih objektih v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno 
kanalizacijo predpisana, ali v aglomeraciji, kjer opremljenost z 
javno kanalizacijo ni predpisana, aglomeracija pa je opremljena 
z javno kanalizacijo, ali v obstoječih ali novih objektih iz prve 
alineje	prvega	odstavka	27.	člena	tega	odloka,	se	mora	odvajati	
neposredno v javno kanalizacijo. 

(5)	Lastnik	objekta	v	aglomeraciji,	kjer	je	opremljenost	z	javno	
kanalizacijo predpisana, ali v aglomeraciji, kjer opremljenost 
z javno kanalizacijo ni predpisana, aglomeracija pa je 
opremljena z javno kanalizacijo, ali lastnik obstoječega objekta 
iz	prve	alineje	prvega	odstavka	27.	člena	tega	odloka,	mora	za	
komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti 
priklop	 na	 javno	 kanalizacijsko	 omrežje	 najpozneje	 šest	
mesecev po začetku obratovanja komunalne čistilne naprave, 
ki	 zaključuje	 to	 javno	 kanalizacijsko	 omrežje,	 ali	 najpozneje	
šest mesecev po pridobiti uporabnega dovoljenja za javno 
kanalizacijsko	omrežje,	 če	 je	 to	 javno	kanalizacijsko	omrežje	
priključeno na komunalno čistilno napravo, ali najpozneje v 
roku	šestih	mesecev	po	vročitvi	poziva	izvajalca	javne	službe	o	
obvezni priključitvi na javno kanalizacijo.

(6)	 Objekt,	 iz	 katerega	 se	 je	 do	 zgraditve	 javne	 kanalizacije	
komunalna	 odpadna	 voda	 odvajala	 v	 pretočno	 /	 nepretočno	
greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora 
priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na 
svoje	 stroške	 pretočno	 /	 nepretočno	 greznico	 ali	 malo	
komunalno čistilno napravo odstrani ali očisti in izključi iz 
sistema odvajanja odpadne vode, razen, če ne gre za objekt v 
aglomeraciji, za katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi, 
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kot	to	določa	šesti	odstavek	19.	člena	tega	odloka.	

(7)	Izvajalec	 javne	službe	lahko	v	skladu	s	predpisi	v	pogojih	
o priklopu določi uporabniku storitve javne kanalizacije 
obveznost, da opravlja periodične meritve količin in lastnosti 
odpadne vode v skladu s kriteriji, ki so določeni v Tehničnem 
pravilniku. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne 
stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške nabavi in 
vzdržuje	za	top	potrebne	naprave.	Uporabnik	redno	dostavlja	
izvajalcu	javne	službe	poročila	o	opravljenih	meritvah	v	skladu	
z veljavnimi predpisi. 

(8)	Uporabniki,	 ki	 odvajajo	 v	 javno	kanalizacijo	 industrijsko	
odpadno	vodo,	obremenjeno	z	več	kot	50	PE	oziroma	4.000	m3	
na leto, morajo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka 
izvesti merilno meso za potrebe analize kvalitete odpadne vode 
v	skladu	z	zahtevami	izvajalca	javne	službe.		

(9)	Merilno	mesto	iz	prejšnjega	odstavka	mora	biti	ob	vsakem	
času	brez	posebnega	obvestila	dostopno	izvajalcu	javne	službe.

(10)	Lastnik	obstoječega	objekta	v	aglomeraciji,	za	katerega	se	
zagotovi odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali 
komunalni čistilni napravi, mora zagotoviti priklop na malo 
komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne 
vode iz tega objekta najpozneje šest mesecev po njeni vgradnji.

21. čLEN
(kanalizacijski priključek)

(1)	Naprave	in	objekti	uporabnika	so:
•	 kanalizacijski	priključki	od	javne	kanalizacije	do	objekta,
•	 revizijski	jaški,
•	 objekti	in	naprave	za	predčiščenje	odpadnih	vod,
•	 peskolovi	in	lovilci	olj,
•	 interna	kanalizacija	s	pripadajočimi	objekti	in	napravami	v	

stanovanjski stavbi ali 
•	 drugih	objektih.

(2)	Kanalizacijski	priključek	je	cevovod	s	pripadajočo	opremo,	
ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih 
voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta 
priključitve	 na	 javno	 kanalizacijsko	 omrežje	 do	 zadnjega	
jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko 
omrežje.

(3)	 Kanalizacijski	 priključek	 ni	 objekt	 javne	 kanalizacije	 in	
pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali 
industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se 
odvaja	v	javno	kanalizacijsko	omrežje.

(4)	 Načrtovanje,	 gradnjo	 in	 vzdrževanje	 kanalizacijskega	
priključka zagotovi uporabnik, ki mu kanalizacijski priključek 
pripada, in je v njegovi lasti in upravljanju.

(5)	 Kanalizacijski	 priključek	 mora	 biti	 izveden	 tako,	 da	
na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne 
kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prostorov objekta, 
ki	so	nižji	od	temena	kanalizacije,	se	mora	izvesti	s	črpanjem	
na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale 
preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V primeru, da 

na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno 
odpadne vode črpati nad zajezitveno črto, od tega nivoja pa 
gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega kanala. 
Zajezitvena	črta	predstavlja	nivo	zemljišča,	po	katerem	poteka	
javna kanalizacija.

(6)	Vsak	kanalizacijski	priključek	mora	imeti	revizijski	jašek,	ki	
izvajalcu	javne	službe	služi	za	preverjanje	razmer	v	priključni	
cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za 
vzdrževanje	in	čiščenje	priključnega	cevovoda.	Revizijski	jašek	
mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do 
njega	nemoteno	dostopata	izvajalec	javne	službe	in	uporabnik.	
Mesto	revizijskega	jaška	določita	projektant	in	izvajalec	javne	
službe	v	projektni	dokumentaciji.

(7)	 Če	 revizijskega	 jaška	 ni	 možno	 postaviti	 na	 zemljišču	 v	
lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev 
revizijskega	 jaška	 predložiti	 izvajalcu	 javne	 službe	 soglasje	
oziroma	služnostno	pogodbo	lastnika	zemljišča,	na	katerem	je	
možno	postaviti	revizijski	jašek.

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

(9)	Stroški	izgradnje	in	vzdrževanja	kanalizacijskega	priključka	
bremenijo uporabnika objekta. 

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

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

(12)	 Če	 uporabnik	 ne	 poveri	 gradnje	 kanalizacijskega	
priključka	 izvajalcu	 javne	 službe,	 mora	 njegovo	 gradnjo	
nadzorovati	 pooblaščeni	 predstavnik	 izvajalca	 javne	 službe.	
Stroške	nadzora	zaračuna	izvajalec	javne	službe	uporabniku	na	
podlagi	veljavnega	cenika	izvajalca	javne	službe.	

(13)	Uporabnik	 je	 dolžan	 zgraditi	 kanalizacijski	 priključek	 v	
skladu z določbami Tehničnega pravilnika.

(14)	Izvajalec	javne	službe	izda	na	podlagi	prijave	uporabnika	
ali	 po	 uradni	 dolžnosti,	 po	 končani	 montaži	 in	 preizkusu	
vodotesnosti, uporabniku obvestilo o pregledu kanalizacijskega 
priključka in se z izdajo tega šteje, da je kanalizacijski priključek 
zgrajen v skladu z določbami tega odloka in določbami 
Tehničnega	pravilnika.	Izvajalec	javne	službe	je	dolžan	opraviti	
končni	ogled	na	kanalizacijskem	priključku	v	roku	30	dni	po	
prejemu prijave uporabnika. 

(15)	Če	kanalizacijski	priključek	ni	zgrajen	v	skladu	z	določbami	
tega	odloka	in	Tehničnega	pravilnika,	izvajalec	javne	službe	z	
odločbo	naloži	uporabniku	odpravo	pomanjkljivosti.	
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22. čLEN 
(prijava gradnje kanalizacijskega priključka)

(1)	Uporabnik	mora	 najmanj	 30	 dni	 pred	 začetkom	 gradnje	
kanalizacijskega	 priključka	 (stalnega	 ali	 začasnega)	 prijaviti	
izvajalcu	 javne	 službe	 začetek	 gradnje	 kanalizacijskega	
priključka, ter si na podlagi pisne vloge pridobiti soglasje 
izvajalca	javne	službe	za	gradnjo	kanalizacijskega	priključka,	ki	
se izda na podlagi določb Tehničnega pravilnika. 

(2)	K	pisni	vlogi	iz	prvega	odstavka	tega	člena	mora	uporabnik,	
če	gre	za	stalni	priključek	priložiti:
1.	 pravnomočno	gradbeno	ali	uporabno	dovoljenje	za	objekt,	

ki se priključuje na javno kanalizacijo, ali potrdilo upravne 
enote,	da	je	bil	objekt	zgrajen	pred	letom	1967,

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

3. odločbo o odmeri komunalnega prispevka,
4. dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (če odločba 

določa, da se komunalni prispevek plača v več obrokih, 
je	 potrebno	predložiti	 dokazila	 o	poravnavi	 vseh	 zapadlih	
obveznostih,	do	dneva	prijave	kanalizacijskega	priključka)	
in 

5.	 osebne	podatke.

(3)	K	pisni	vlogi	iz	prvega	odstavka	tega	člena	mora	uporabnik,	
če	gre	za	začasni	priključek	priložiti:
•	 izjavo	o	začasnem	kanalizacijskem	priključku,
•	 dokazilo	 o	 ustanovljeni	 služnosti	 na	 zemljiščih,	 preko	

katerih naj bi potekal kanalizacijski priključek, v primeru, če 
investitor poveri gradnjo priključka na kanalizacijo izvajalcu 
javne	službe,	

•	 odločbo	o	odmeri	komunalnega	prispevka,
•	 dokazilo	o	poravnanem	komunalnem	prispevku	(če	odločba	

določa, da se komunalni prispevek plača v več obrokih, 
je	 potrebno	predložiti	 dokazila	 o	poravnavi	 vseh	 zapadlih	
obveznostih,	do	dneva	prijave	kanalizacijskega	priključka)	
in 

•	 osebne	podatke.

(4)	 Izjavo	 o	 začasnem	 kanalizacijskem	 priključku,	 ki	 je	
določena v prvi alineji prejšnjem odstavku tega člena izda 
pristojni občinski organ pod pogojem, da lastnik objekta 
občini	k	vlogi	predloži:
•	 dokazilo	 o	 začetem	 postopku	 legalizacije	 objekta,	 ali	

izjavo, s katero prevzema obveznost pridobitve gradbenega 
dovoljenja po priključitvi na javno kanalizacijo in 

•	 izjavo	 o	 prevzemu	 vseh	 finančnih	 in	 drugih	 posledic,	 ki	
bi nastale v zvezi z začasno priključitvijo objekta na javno 
kanalizacijo.

(5)	Lastnik	objekta	izgubi	pravico	do	začasnega	kanalizacijskega	
priključka, če mu v roku petih let, od vročitve izjave o začasnem 
kanalizacijskem priključku iz prejšnjega odstavka, ne uspe 
pridobiti gradbenega dovoljena ali potrdila upravne enote, da 
je	bil	objekt	zgrajen	pred	letom	1967.	

23. čLEN
(priključitev objekta na javno kanalizacijo)

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

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

(3)	 Priključek	 na	 javno	 kanalizacijo	 brez	 neposredne	
priključitve na javno kanalizacijo lahko izvede, na stroške 
uporabnika,	 izvajalec	 javne	službe	ali	drug	za	 to	usposobljen	
in registriran izvajalec gradbenih del pod nadzorom izvajalca 
javne	službe.

(4)	Kanalizacijski	priključek	se	lahko	izvede	le	ob	izpolnjevanju	
vseh	pogojev,	ki	jih	določa	drugi	odstavek	22.	člena	tega	odloka,	
in sicer kot stalni kanalizacijski priključek, ki je v uporabi 
celotno	življenjsko	dobo	objekta	oziroma	do	njegove	ukinitve.

(5)	Za	objekt,	ki	nima	izpolnjenega	pogoja	za	priključitev	na	
javno kanalizacijo, določenega v prvi alineji drugega odstavek 
22.	 člena	 tega	 odloka,	 se	 lahko	 izvede	 začasni	 kanalizacijski	
priključek na osnovi Izjave o izvedbi začasnega kanalizacijskega 
priključka, ki jo izda pristojni občinski organ, vendar največ za 
obdobje petih leti.

(6)	 Lastnik	 objekta	 z	 izvedenim	 začasnim	 kanalizacijskim	
priključkom	 je	 dolžan	 v	 roku	 trajanja	 začasnega	
kanalizacijskega priključka urediti vse pogoje za pridobitev 
stalnega kanalizacijskega priključka ter najkasneje na dan 
poteka začasnega kanalizacijskega priključka pri izvajalcu 
javen	službe	urediti	stalni	kanalizacijski	priključek,	skladno	z	
določili tega odloka. 

(7)	 Priključek	 na	 javno	 kanalizacijo	 brez	 neposredne	
priključitve na javno kanalizacijo ni dovoljen, če:
•	 je	 javna	 kanalizacija	 v	 takem	 stanju,	 da	 ne	 zagotavlja	

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

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

•	 izvajalec	 javne	 službe	 ni	 izdal	 potrdila	 iz	 trinajstega	 ali	
štirinajstega	odstavka	21.	člena	tega	odloka.

24. čLEN
(ukinitev kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije)

(1)	Ukinitev	kanalizacijskega	priključka	z	javne	kanalizacijo	se	
izvede ali na osnovi pisne vloge, katero mora uporabnik javne 
službe	iz	3.	člena	tega	odloka	vložiti	pri	izvajalca	javne	službe,	
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ali izredno, če so izpolnjeni pogoji, definirani v tehničnem 
pravilniku.

(2)	Kanalizacijski	priključek	se	odklopi	na	stroške	uporabnik	
javne	službe	iz	3.	člena	tega	odloka,	tako,	da	se	zamaši	na	mestu	
priključitve na javno kanalizacijo. 

(3)	 Izvajalec	 javne	 službe	 brez	 predhodnega	 obveščanja	
uporabnika,	 po	 uradni	 dolžnosti,	 odklopi	 kanalizacijski	
priključek z javne kanalizacije, brez odgovornosti za morebitno 
škodo, ki nastane ob tem, na način, kot je to določeno v drugem 
odstavku tega člena, če:
•	 se	 z	 odvajanjem	 komunalne	 in	 padavinske	 odpadne	 vode	

povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod,
•	 stanje	 interne	 kanalizacije	 in	 kanalizacijskega	 priključka	

ogroža	zdravje	uporabnikov,
•	 komunalne	 in	 padavinske	 odpadne	 vode	 uporabnika	

ogrožajo	 zdravje	 ljudi	 in	 varno	 obratovanje	 javne	
kanalizacije, 

•	 kvaliteta	 komunalne	 in	 padavinske	 odpadne	 vode	 na	
izpustu v javno kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne 
zakonodaje,

•	 obstaja	nevarnost	povzročitve	večje	premoženjske	škode	na	
javni	infrastrukturi.	

(4)	 Izvajalec	 javne	 službe	 odklopi	 kanalizacijski	 priključek	 z	
javne kanalizacije, brez odgovornosti za morebitno škodo, ki 
nastane ob tem, na način, kot je to določeno v drugem odstavku 
tega člena, če:
•	 niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo, 

ki so določeni s tem odlokom in Tehničnim pravilnikom,
•	 uporabnik ne poravna računov za izvajanje storitev javne 

službe	 odvajanja	 in	 čiščenja	 komunalne	 in	 padavinske	
odpadne vode, tudi po prejemu opomina,

•	 uporabnik v roku trajanja začasnega kanalizacijskega 
priključka ne zagotovi izpolnitev vseh pogojev za pridobitev 
stalnega kanalizacijskega priključka, ki jih določa drugi 
odstavek	22.	člena	tega	odloka,	ter	najkasneje	na	dan	poteka	
začasnega kanalizacijskega priključka pri upravljavcu ne 
urediti stalni kanalizacijski priključek, 

•	 uporabnik v javno kanalizacijo odvaja odpadno padavinsko 
vodo	brez	soglasja	izvajalca	javne	službe,	razen	v	primerih,	
ko	 je	 v	 aglomeraciji	 iz	 četrtega	 odstavka	 19.	 člena	 tega	
odloka	za	padavinsko	odpadno	vodo,	v	skladu	s	7.,	8.	ali	9.	
alineji prvega odstavka 4. člena tega odloka zagotovljeno 
izvajanje	javne	službe.	

(5)	 Pred	 odklopom	 kanalizacijskega	 priključka	 z	 javne	
kanalizacije iz petega odstavka tega člena, mora izvajalec 
javne	 službe	 dati	 uporabniku	 primeren	 rok	 za	 odpravo	
pomanjkljivosti,	ki	pa	ne	sme	biti	krajši	od	30	dni	in	ne	daljši	
od	90	dni.	Izvajalec	javne	službe	mora	uporabnika	o	tem	pisno	
obvestiti.	Obvestilo	mora	biti	vročeno	po	določbah	Zakona	o	
splošnem upravnem postopku. 

(6)	 Odvajanje	 komunalne	 in	 padavinske	 odpadne	 vode	 iz	
četrtega in petega odstavka tega člena se prekine za določen 
čas do odprave vzroka za prekinitev. 

(7)	 Stroške	 prekinitve	 odvajanja	 komunalne	 in	 padavinske	
odpadne vode in stroške ponovne priključitve na javno 

kanalizacijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot 
posledica vzroka prekinitve mora pred ponovno priključitvijo 
na	javno	kanalizacijo	poravnati	uporabnik.	Uporabnik	je	dolžan	
poravnati tudi stroške za škodo na objektih in napravah javne 
kanalizacije, če je nastala škoda na teh objektih in napravah 
zaradi njegovega nepravilnega ravnanja.

(8)	 Stroški	 prekinitve	 odvajanja	 komunalne	 in	 padavinske	
odpadne vode in stroški ponovne priključitve na javno 
kanalizacijo se določijo s cenikom storitve izvajalca javne 
službe.	 Stroške	 za	 škodo	 iz	 prejšnjega	 odstavka	 tega	 člena	
ugotovi	izvajalec	javne	službe.

25. čLEN
(začasna prekinitev odvajanja komunalne in

padavinske odpadne vode)

(1)	 Izvajalec	 javne	 službe	 lahko	 začasno	 prekine	 odvajanje	
komunalne in padavinske odpadne vode zaradi izvedbe 
planiranih	 vzdrževalnih	 del	 na	 objektih	 in	 napravah	 javne	
kanalizacije, za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih 
in napravah javne kanalizacije. 

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

26. čLEN
(prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne 

vode v primeru višje sile)

(1)	V	primeru	višje	sile,	kot	so	potres,	požar,	poplave,	vdori	in	
izlitja	škodljivih	snovi	v	javno	kanalizacijo,	onesnaženja	vodnih	
virov	 in	 podobno	 ima	 izvajalec	 javne	 službe	 pravico	 brez	
povračila škode prekiniti odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode. 

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

(3)	O	prekinitvi	odvajanja	komunalne	in	padavinske	odpadne	
vode	iz	prvega	odstavka	tega	člena	mora	izvajalec	javne	službe	
uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na 
drug krajevno običajen način, če prekinitev traja več kot eno 
uro. 

VI. IZVaJaNJE JaVNE SLUŽBE Na OBmOčJIH, 
KJER NI JaVNE KaNaLIZaCIJE – OBmOčJa

IZVEN mEJa agLOmERaCIJE 

27. čLEN
(opremljenost območij izven meja aglomeracij)

(1)	Lastnik	objekta	na	območju	izven	meja	aglomeracije	mora	
za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti:
•	 odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če 

je	dolžina	kanalizacijskega	priključka	manjša	od	100	m	 in	
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pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na 
koristi za okolje,

•	 čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni 
napravi	z	zmogljivostjo,	manjšo	od	50	PE,	tako,	da	parametri	
onesnaženosti	 ne	 presegajo	 mejnih	 vrednosti	 iz	 8.  člena	
uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, 
če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala 
komunalna čistilna naprava, ali

•	 čiščenje komunalne odpadne vode v tipski mali komunalni 
čistilni napravi, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, 
da	učinek	čiščenja	dosega	80 %	glede	na	parameter	kemijske	
potrebe	po	kisiku	(v	nadaljevanju:	KPK).	

(2)	 Ne	 glede	 na	 drugo	 in	 tretjo	 alinejo	 prejšnjega	 odstavka	
lahko lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije, 
če ne gre za objekt iz prve alineje prejšnjega odstavka, za 
komunalno odpadno vodo iz tega objekta zagotovi čiščenje 
v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo 
od	50	PE,	ki	 je	 sestavljena	 iz	 enote	 za	mehansko	čiščenje,	 ki	
je	gradbeni	proizvod	v	skladu	s	standardom	SIST	EN	12566-
1	 (predizdelana	 pretočna	 greznica),	 SIST	 EN	 12566-4	 (na	
mestu	 vgradnje	 sestavljena	 pretočna	 greznica)	 ali	 drugim	
enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere 
se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, 
filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:
•	 predizdelane	 enote	 za	 čiščenje	 komunalne	 odpadne	

vode	 v	 skladu	 s	 standardom	SIST	EN	12566-6	 ali	 drugim	
enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, 
če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno 
odvajanje v podzemno vodo,

•	 filtrirne	 naprave	 za	 predčiščenje	 hišne	 odpadne	 vode	 v	
skladu	s	standardom	SIST-TP	CEN/TR	12566-5	ali	drugim	
enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če 
gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali

•	 sistema	za	infiltracijo	v	tla	v	skladu	s	standardom	SIST-TP	
CEN/TR	12566-2	ali	drugim	enakovrednim	in	mednarodno	
priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje v 
podzemno vodo.

(3)	Ne	glede	na	drugo	 in	 tretjo	 alinejo	prvega	odstavka	 tega	
člena lahko lastnik enostanovanjske ali dvostanovanjske 
stavbe ali stavbe za kratkotrajno nastanitev brez restavracije 
ali druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (npr. 
planinska	koča,	gorsko	zavetišče	ali	dom	ali	lovska	koča),	kjer	
oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena, na 
območju izven meja aglomeracije, če ne gre za objekt iz prve 
alineje prvega odstavka tega člena, za komunalno odpadno 
vodo iz te stavbe zagotovi čiščenje v mali komunalni čistilni 
napravi	z	zmogljivostjo,	manjšo	od	50	PE,	ki	 je	sestavljena	iz	
enote	 za	mehansko	 čiščenje	 (pretočna	 greznica),	 iz	 katere	 se	
odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo 
ali infiltracijo v skladu s prejšnjim odstavkom in ki ustreza 
pogojem, da:
•	 se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne 

odpadne	vode	150	l/osebo	na	dan,	razen	če	gre	za	stavbo	za	
kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko 
stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, 
gorsko	zavetišče	ali	dom	ali	lovska	koča),	kjer	oskrba	s	pitno	
vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in se upošteva 
dnevna	 količina	 komunalne	 odpadne	 vode	 30	 l/osebo	 na	
dan,

•	 njena	koristna	prostornina	 znaša	najmanj	2	m3	na	osebo,	
razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez 
restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno 
nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali 
lovska	koča),	kjer	oskrba	s	pitno	vodo	iz	javnega	vodovoda	
ni zagotovljena in njena koristna prostornina znaša najmanj 
0,5	m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3,

•	 ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega 
približno	polovico	celotne	prostornine	pretočne	greznice,

•	 je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje 
njene vsebine v okolje,

•	 je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje, in
•	 je	 zagotovljeno	 ravnanje	 z	blatom,	kakor	 je	 v	 skladu	 s	 16.	

členom te uredbe predpisano za ravnanje z blatom iz malih 
komunalnih	čistilnih	naprav	z	zmogljivostjo,	manjšo	od	50	
PE.

(4)	Ne	glede	na	drugo	in	tretjo	alinejo	prvega	odstavka	tega	člena	
lahko lastnik objekta na območju izven  meja aglomeracije, 
ki ni objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena in je 
obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode	v	objektu	manjše	od	50	PE,	za	komunalno	odpadno	vodo	
iz tega objekta zagotovi zbiranje v nepretočni greznici, če:
1.	 čiščenje	komunalne	odpadne	vode	v	skladu	z	drugo	ali	tretjo	

alinejo prvega odstavka tega člena ali v skladu z drugim ali 
tretjim odstavkom tega člena ni izvedljivo zaradi prepovedi 
odvajanja	 odpadne	 vode	 v	 vode	 ali	 posebnih	 geografskih	
razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male 
komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska višina nad 
1.500	 m	 in	 podobno),	 ali	 gre	 za	 komunalno	 odpadno	
vodo iz objekta brez stalno zaposlenih oseb, razvrščenega 
po klasifikacijskih ravneh v skladu s predpisom, ki ureja 
klasifikacijo	vrst	objektov	in	objekte	državnega	pomena:
•	 stavba za opravljanje verskih obredov s klasifikacijsko 

številko	12721,
•	 pokopališka	 stavba	 s	 klasifikacijsko	 številko	 12722	 (npr.	

mrliška	vežica	s	spremljajočimi	objekti),
•	 kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, s 

klasifikacijsko	številko	12730,	ali
•	 daljinski	(prenosni)	elektroenergetski	vod	s	klasifikacijsko	

številko	22140	(npr.	transformatorska	postaja)	in

2.	 ta	nepretočna	greznica	ustreza	pogojem,	da:
•	 se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne 

odpadne	vode	150	l/osebo	na	dan,	razen	če	gre	za	stavbo	za	
kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko 
stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko 
zavetišče	ali	dom	ali	 lovska	koča),	kjer	oskrba	s	pitno	vodo	
iz javnega vodovoda ni zagotovljena in se upošteva dnevna 
količina	komunalne	odpadne	vode	30	l/osebo	na	dan,

•	 njena	koristna	prostornina	znaša	najmanj	4,5	m3	na	osebo,	
vendar	 ne	 manj	 kot	 10	 m3,	 razen	 če	 gre	 za	 objekt	 brez	
stalno zaposlenih oseb, razvrščen po klasifikacijskih ravneh 
v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov 
in	objekte	državnega	pomena,	 iz	prejšnje	točke,	kjer	njena	
koristna prostornina znaša najmanj 3 m3 na osebo, vendar 
ne manj kot 6 m3,

•	 je izvedena iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno 
puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje, in

•	 se	 zagotovi	 njeno	 praznjenje	 v	 skladu	 s	 16.	 členom	 tega	
odloka.
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(5)	Ne	glede	na	drugo	 in	 tretjo	 alinejo	prvega	odstavka	 tega	
člena lahko lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije, 
ki ni objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena, ta objekt 
opremi z malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, 
enako	ali	večjo	od	50	PE,	če	za	blato	zagotovi	ravnanje	v	skladu	
s	16.	členom	tega	odloka.

(6)	 Načrtovanje,	 gradnjo	 in	 vzdrževanje	 male	 komunalne	
čistilne naprave ali nepretočne greznice iz tega člena zagotovi 
investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in upravljanju.

28. čLEN
(obveznosti upravljavca male komunalne čistilne naprave 

z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE) 

(1)	 Upravljavec	 male	 komunalne	 čistilne	 naprave	 z	
zmogljivostjo,	 manjšo	 od	 50	 PE,	 in	 upravljavec	 male	
komunalne	čistilne	naprave	 iz	petega	odstavka	27.	člena	tega	
odloka	morata	 izvajalcu	 javne	 službe	 omogočiti	 prevzem	 in	
odvoz	blata	v	skladu	s	16.	členom	tega	odloka.

(2)	 Upravljavec	 male	 komunalne	 čistilne	 naprave	 z	
zmogljivostjo,	manjšo	od	50	PE,	mora	 izvajalcu	 javne	 službe	
omogočiti pregled te naprave v skladu s šestim odstavkom 
16.	člena	tega	odloka,	razen	če	mu	predloži	analizne	izvide	v	
skladu	s	sedmim	odstavkom	16.	člena	tega	odloka.	

(3)	 Upravljavec	 male	 komunalne	 čistilne	 naprave	 z	
zmogljivostjo,	manjšo	od	50	PE,	mora	hraniti:
1.	 izjavo	o	lastnostih	male	komunalne	čistilne	naprave	v	skladu	

s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko 
malo komunalno čistilno napravo,

2.	 navodila	dobavitelja	za	obratovanje	in	vzdrževanje	naprave,
3. vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in 

pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz 
male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s 
koordinatami	v	državnem	koordinatnem	sistemu	za	raven	
merila	 1	 :5.000,	 in	 ime	 vodotoka,	 če	 gre	 za	 odvajanje	 v	
vodotok,

4. poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, 
ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih 
voda,

5.	 dokumentacijo	 o	 opravljenih	 delih	 na	 mali	 komunalni	
čistilni napravi,

6. podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca 
javne	 službe	 o	 prevzemu	 blata	 z	 navedbo	 datuma	 in	
količine	prevzetega	blata	iz	četrtega	odstavka	16.	člena	tega	
odloka oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine 
uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata 
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, iz druge alineje 
petega	odstavka	16.	člena	tega	odloka,	če	gre	za	kmetijsko	
gospodarstvo, in

7.	 podatke	o	izrednih	dogodkih,	ki	nastanejo	med	obratovanjem	
male komunalne čistilne naprave zaradi drugačne sestave 
odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja male 
komunalne čistilne naprave in podobnih razlogov, ter času 
njihovega trajanja.

(4)	Upravljavec	male	komunalne	čistilne	naprave	iz	prejšnjega	
odstavka	mora	 dokumente	 iz	 1.,	 2.,	 3.	 in	 4.	 točke	 prejšnjega	
odstavka hraniti v celotnem obdobju njenega obratovanja, 

podatke	iz	5.,	6.	in	7.	točke	pa	najmanj	pet	let.

(5)	 Upravljavec	 male	 komunalne	 čistilne	 naprave	 z	
zmogljivostjo,	manjšo	od	50	PE,	mora	izvajalcu	javne	službe	na	
njegovo	zahtevo	najpozneje	v	15	dneh	predložiti:
•	 podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o pregledu 

v	 skladu	 s	 šestim	 odstavkom	 16.	 člena	 tega	 odloka	 ali	
analizne	izvide	iz	sedmega	odstavka	16.	člena	tega	odloka	ali

•	 dokumentacijo in podatke iz tretjega odstavka tega člena.

VII. PREVZEm IN OBdELaVa gOŠč IZ SUHIH 
StRaNIŠč

29. čLEN
(prevzem in obdelava gošč iz suhih stranišč)

(1)	Na	območju	občine	Šentjernej	se	premična	suha	stranišča	
uporabljajo lahko le začasno, dokler za to obstaja razlog, in 
sicer: 
•	 za čas trajanja gradnje na gradbišči, ali 
•	 za čas prireditev ali 
•	 za drug časovno omejen namen. 

(2)	Uporaba	poljskih	in	ostalih	suhih	nepremičnih	stranišč	je	
na območju občine Šentjernej dovoljena, če:
•	 uporabnik zagotovi zbiranje gošče na neprepusten način in 
•	 prepreči nastajanje neprijetnih vonjav na ekološko varen 

način. 

(3)	 Izvajalec	 javne	 službe	 je	 dolžan	 zagotoviti	 prevzem	 in	
obdelavo gošč iz vseh suhih stranišč.

(4)	Stroške	prevzema	 in	obdelave	gošč	 iz	vseh	suhih	stranišč	
zaračuna	 izvajalec	 javne	 službe	 lastniku	 suhega	 stranišča	
oziroma uporabniku, ki preda goščo v obdelavo na podlagi 
cenika	izvajalca	javne	službe.

VIII. PRaVICE IN OBVEZNOStI IZVaJaLCa
JaVNE SLUŽBE 

30. čLEN
(pravice in obveznosti izvajalca javne službe)

(1)	 Zaradi	 izvajanja	 javne	 službe	 ima	 izvajalec	 javne	 službe	
naslednje obveznosti:
•	 zagotavljati	javno	službo;
•	 zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretočnih 

greznic in malih komunalnih čistilnih naprav;
•	 zagotavljati prevzemanje in čiščenje komunalne odpadne 

vode iz nepretočnih greznic;
•	 zagotavljati obratovanje in obnavljanje javne kanalizacije, 

prizadeta zemljišča pa vzpostavljati v stanje pred posegom;
•	 izdelovati	program	izvajanja	javne	službe	in	ga	objavljati	na	

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

opravljanju dejavnosti;
•	 sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne 

kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s 
komunalno	infrastrukturo;

•	 izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja malih 
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komunalnih čistilnih naprav in nepretočnih greznic ter 
voditi ustrezne evidence o teh objektih;

•	 obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja 
odpadne vode in o času trajanja prekinitev;

•	 voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije na 
stroške	lastnika	infrastrukture;

•	 voditi	predpisane	evidence	o	javni	infrastrukturi;
•	 izdelovati	 in	 posredovati	 na	 ustrezne	 občinske	 in	 državne	

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

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

•	 izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in 
kanalizacijskih priključkov ter malih komunalnih čistilnih 
naprav;

•	 izvajati	 investicijska	 vzdrževalna	 dela	 v	 skladu	 z	
zagotovljenimi	 finančnimi	 viri	 lastnika	 infrastrukture	 na	
objektih za odvajanje in čiščenje odpadnih vod;

•	 izvajati	tekoča	vzdrževalna	dela	na	objektih	za	odvajanje	in	
čiščenje odpadnih vod;

•	 uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno 
kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o tem 
obveščati;

•	 uporabnikom	 iz	 petega	 odstavka	 19.	 člena	 tega	 odloka	
omogočati priključevanje objektov na malo komunalno 
čistilno napravo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o 
tem obveščati;

•	 izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne 
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za 
prečiščevanje industrijske odpadne vode, ter izvajati 
potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznosti njihovega 
delovanja;

•	 iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne 
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in 
interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika;

•	 izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja 
kanalizacijskega	 omrežja	 po	 naravnih	 in	 drugih	 nesrečah	
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje 
odpadne vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte 
zaščite in reševanja;

•	 voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od 
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, 
organov	lokalne	skupnosti	ter	državnih	organov	in	služb	na	
podlagi	Zakona	o	 javnih	 gospodarskih	 službah,	Zakona	o	
lokalni samoupravi in tega odloka;

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

•	 pripravljati predloge sprememb tega odloka in na njegovi 
podlagi sprejetih predpisov in jih občini posredovati v 
potrditev;

•	 potrjene predloge sprememb tega odloka in na njegovi 
podlagi	sprejetih	predpisov,	izvajalec	javne	službe	predstavlja	
na sejah občinskega sveta in 

•	 izvajati druge obveznosti tega odloka.

(2)	 Izvajalec	 javne	 službe	 ima	 zaradi	 izvajanja	 javne	 službe	
pravico brez soglasja lastnika pristopati do kanalizacijskih 
objektov in naprav, male komunalne čistilne naprave in 
greznic, vendar mora o tem pisno ali ustno obvestiti lastnika 
prizadetega zemljišča.

31. čLEN
(vzdrževalna dela, obnove in novogradnja)

(1)	 Za	 izvedbo	 vzdrževalnih	 del	 na	 javni	 kanalizaciji	 skrbi	
izvajalec	 javne	 službe,	 lahko	 pa	 določena	 dela	 v	 skladu	 s	
predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki je 
strokovno usposobljena za ta dela.

(2)	Stroški	za	vzdrževalna	dela	se	krijejo	iz	cene	storitve	javne	
službe	ali	na	osnovi	letne	pogodbe.

(3)	 Investitor	 obnove	 in	 novogradnje	 javne	 kanalizacije	 je	
občina,	ki	lahko	izvajalca	javne	službe	s	pogodbo	pooblasti	za	
vodenje in nadzor investicije. 

(4)	V	primeru	obnove	javne	kanalizacije,	je	del	kanalizacijskega	
priključka v cestnem telesu in izvedba revizijskega jaška na 
zemljišču lastnika objekta strošek obnove kanalizacije, ki se 
financira iz javnih sredstev.

32. čLEN
(obveščanje uporabnikov javne službe)

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

padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo 
in

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

(2)	Izvajalec	javne	službe	mora	uporabnike	javne	službe,	ki	so	
lastniki ali upravljavci nepretočnih in pretočnih greznic, malih 
komunalnih	 čistilnih	 naprav	 z	 zmogljivostjo,	 manjšo	 od	 50	
PE,	 in	malih	komunalnih	čistilnih	naprav	 iz	petega	odstavka	
27. člena	tega	odloka	pisno	obveščati:
•	 na	 kateri	 komunalni	 čistilni	 napravi	 se	 čisti	 komunalna	

odpadna voda iz nepretočne greznice,
•	 na	kateri	komunalni	čistilni	napravi	se	obdeluje	blato,
•	 o	rokih	prevzema	in	drugih	pogojih	za	prevzem	komunalne	

odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev  in 
•	 o	rokih	in	času	izvedbe	pregledov.

(3)	 Izvajalec	 javne	 službe	 mora	 obveščanje	 iz	 prvega	 in	
drugega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih 
po	sprejetju	Programa	ali	najmanj	osem	dni	pred	spremembo	
pogojev iz prvega odstavka tega člena.

(4)	 Izvajalec	 javne	 službe	 mora	 uporabnike	 javne	 službe	 iz	
drugega odstavka tega člena pisno obvestiti o datumu dejanske 
izvedbe	 obveznih	 storitev	 javne	 službe	 najmanj	 15	 dni	 pred	
predvideno izvedbo storitve.

(5)	 Uporabniki	 javne	 službe	 iz	 prejšnjega	 odstavka	 lahko	
zahtevajo spremembo datuma izvedbe obveznih storitev javne 
službe	 najmanj	 osem	 dni	 pred	 predvideno	 izvedbo	 storitve.	
V	 tem	primeru	mora	 izvajalec	 javne	 službe	obvezno	 storitev	
izvesti	najpozneje	v	30	dneh	po	prejemu	te	zahteve.
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IX. PRaVICE IN OBVEZNOStI UPORaBNIKa
StORItVE JaVNE SLUŽBE

33. čLEN
(pravice in obveznosti uporabnika storitve javne službe)

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

(2)	Uporabnik	iz	3.	člena	tega	odloka	je	dolžan,	v	primeru,	da	
objekt, ali del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, 
skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve 
in poroštvih. 

(3)	Lastnik	objekta,	ki	ni	priključen	na	javno	kanalizacijo,	mora	
izvajalca	javne	službe	pisno	obvestiti	o	začetku:
•	 obratovanja	male	komunalne	čistilne	naprave	najpozneje	15	

dni po začetku njenega obratovanja,
•	 uporabe	 nepretočne	 greznice	 najpozneje	 30	 dni	 pred	

predvidenim začetkom njene uporabe.

(4)	 Iz	 obvestila	 iz	 prejšnjega	 odstavka	 morajo	 biti	 razvidni	
podatki	 o	 lastniku	 objekta	 (firma	 in	 sedež	 lastnika	 objekta,	
če je lastnik pravna oseba, oziroma ime in priimek ter naslov 
lastnika	objekta,	 če	 je	 lastnik	posameznik)	 ter	 izjava	 lastnika	
objekta o:
•	 skladnosti male komunalne čistilne naprave z 

okoljevarstvenim dovoljenjem, če gre za malo komunalno 
čistilno	 napravo	 iz	 1.	 točke	 drugega	 odstavka	 23.	 člena	
Uredbe,	ali	dokazilom	iz	2.	točke	istega	odstavka	citiranega	
člena citirane uredbe oziroma

•	 skladnosti	 nepretočne	 greznice	 z	 dokazilom	 iz	 2.	 točke	
drugega	odstavka	23. člena	Uredbe.

(5)	Lastnik	objekta	na	kmetijskem	gospodarstvu,	ki	komunalno	
odpadno vodo zbira v nepretočni greznici in jo uporablja 
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih 
čistilnih naprav v kmetijstvu, mora kopijo izjave z navedbo 
datuma in količine uporabljene komunalne odpadne vode iz 
druge	 alineje	 petega	 odstavka	 16.	 člena	 tega	 odloka	 hraniti	
najmanj pet let.

(6)	Lastnik	objekta	iz	prejšnjega	odstavka	mora	izvajalcu	javne	
službe	 na	 njegovo	 zahtevo	 najpozneje	 v	 15	 dneh	 predložiti	
izjavo iz prejšnjega odstavka.

(7)	Lastnik	objekta,	ki	komunalno	odpadno	vodo	ne	odvaja	v	
javno kanalizacijo, mora:
•	 izvajalcu	javne	službe	omogočiti	dostop,	prevzem	in	odvoz	

komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice v skladu s 
16.	členom	tega	odloka;	

•	 vzdrževati	 greznico	 (pretočno	 ali	 nepretočno)	 in	 malo	
komunalno čistilno napravo;

•	 obvestiti izvajalca o začetku gradnje malo komunalno 
čistilno napravo, mu omogočiti njen pregled in pred 
zagonom predati predpisano dokumentacijo o ustreznosti 
male komunalne čistilne naprave.

(8)	 Lastnik	 objekta,	 ki	 komunalno	 odpadno	 vodo	 odvaja	 v	
javno kanalizacijo, mora:

•	 pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene, kot 
to določa ta odlok;

•	 zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, skladno s 
tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca 
javne	službe,

•	 odvajati in čistiti komunalne, padavinske in industrijske 
odpadne	vode	(v	nadaljevanju:	odpadne	vode)	na	način,	kot	
to določa ta odlok, 

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

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

•	 izvajati predpisane meritve odpadnih vod,
•	 redno kontrolirati sestavo odpadne vode in rezultate na 

zahtevo	posredovati	izvajalcu	javne	službe,
•	 pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na 

javni kanalizaciji,
•	 obveščati	izvajalca	javne	službe	o	vseh	spremembah	pogojev	

za priključitev,
•	 redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode na 

podlagi izdanih računov, 
•	 omogočati	 izvajalcu	 javne	 službe	 dostop	 do	 javne	

kanalizacije	za	izvajanje	vzdrževalnih	in	obnovitvenih	del	na	
javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču

•	 obveščati	 izvajalca	 javne	 službe	 o	 vseh	 okvarah	 na	 javni	
kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih 
napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na 
obratovanje javne kanalizacije;

•	 dolžnost	prijaviti	 izvajalcu	 javne	 službe	vsako	 spremembo	
količine in kvalitete odpadne vode takoj, ko ugotovijo 
spremembo,

•	 dolžnost	 spremeniti	 priključek	 v	 primeru	 spremembe	
pogojev odvajanja komunalne, padavinske in industrijske 
odpadne vode,

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

•	 če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, 
morajo	izvajalca	javne	službe	pisno	obvestiti	o	spremembah	
načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih 
tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje 
zahtevanih učinkov predčiščenja,

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

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

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

•	 upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju 
in čiščenju odpadne vode. 

(9)	 Uporabniki	 ne	 smejo	 prekiniti	 odvajanja	 komunalne	 in	
padavinske odpadne vode drugemu uporabniku, ali ga z 
nestrokovnim delom onemogočiti. 
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34. čLEN

Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino 
za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja 
komunalne	 odpadne	 vode	 po	 krivdi	 izvajalca	 javne	 službe	
oziroma	opustitve	vzdrževanja	javne	kanalizacije.

X. PREPOVEdI

35. čLEN
(prepovedi)

(1)	 Uporabnikom	 in	 drugim	 nepooblaščenim	 osebam	 ni	
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije ter 
male	komunalne	čistilne	naprave	iz	petega	odstavka	27.	člena	
tega	odloka,	brez	soglasja	izvajalca	javne	službe.	

(2)	 Uporabnikom	 in	 drugim	 nepooblaščenim	 osebam	 ni	
dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte 
in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod 
odpadne	vode	v	javno	kanalizacijsko	omrežje.

(3)	 Brez	 soglasja	 izvajalca	 javne	 službe	 se	 na	 območju	
kanalizacije ne sme graditi objektov, spreminjati višine 
nadkritja	kanalizacijskega	omrežja,	zasipavati	pokrovov	jaškov	
in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe 
na	 kanalizacijskem	 omrežju	 ali	 ovirale	 njegovo	 delovanje	 in	
vzdrževanje.

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

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

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

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

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

snov in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi 
mejnimi vrednostmi. 

(5)	Uporabnik	ne	sme	v	javno	kanalizacijo	odvajati	padavinske	
odpadne	 vode,	 brez	 soglasja	 izvajalca	 javne	 službe,	 tudi	 v	
primerih,	 ko	 je	 v	 aglomeraciji	 iz	 četrtega	 odstavka	 19.	 člena	
tega	odloka	za	padavinsko	odpadno	vodo,	v	skladu	s	7.,	8.	ali	
9. alineji prvega odstavka 4. člena tega odloka zagotavljeno 
izvajanje	javne	službe.	

(6)	 V	 primeru,	 da	 nastane	 na	 objektih	 in	 napravah	 javne	
kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je 
ta	dolžan	izvajalcu	javne	službe	poravnati	stroške	za	odpravo	
škode.

(7)	Blato	 iz	pretočnih	greznic	 in	malih	komunalnih	 čistilnih	
naprav ali komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic je 

prepovedano	odvajati,	odvažati	ali	odlagati	v	naravno	okolje,	v	
površinske, podzemne vode ali javno kanalizacijo.

(8)	Iz	objekta,	ki	nima	urejenega	in	zagotovljenega	odvajanja	
in čiščenja komunalne odpadne vode je komunalno odpadno 
vode prepovedano neposredno odvajati v naravno okolje, v 
površinske vode ali v podzemne vode. 

36. čLEN
(obveznosti izvajalcev del)

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

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

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

XI. EVIdENCE

37. čLEN
(evidence)

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

XII. VIRI FINaNCIRaNJa JaVNE SLUŽBE IN 
NačIN OBRačUNaVaNJa StORItVE JaVNE 

SLUŽBE

38. čLEN
(viri financiranja javne službe)

Viri	financiranja	javne	službe	so:
•	 prihodek	 od	 izvajanja	 storitev	 odvajanja	 komunalnih	 in	

padavinskih odpadnih voda;
•	 prihodek	 od	 izvajanja	 storitev	 čiščenja	 komunalnih	 in	

padavinskih odpadnih voda;
•	 prihodek	od	 izvajanja	 storitev,	vezanih	na	 izvajanje	 službe	

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

39. čLEN
(uporabniki javne službe)

Uporabniki,	ki	uporabljajo	storitve	javne	službe,	so	razdeljeni	
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v naslednji skupini:
•	 gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo 

pridobitne dejavnosti,
•	 vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

40. čLEN
(sestava cene)

(1)	V	okviru	javne	službe	odvajanja	in	čiščenja	komunalne	in	
padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in obračunavajo 
cene	za	storitve	javne	službe:
•	 odvajanje	komunalne	odpadne	vode	in	padavinske	odpadne	

vode z javnih površin,
•	 odvajanje	padavinske	odpadne	vode	s	streh,
•	 storitve,	povezane	z	nepretočnimi	greznicami,	obstoječimi	

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
•	 čiščenje	komunalne	odpadne	vode	in	padavinske	odpadne	

vode z javnih površin in
•	 čiščenje	padavinske	odpadne	vode	s	streh.

(2)	Na	računu	se	ločeno	prikaže	zaračunana	cena	posamezne	
storitve	 javne	 službe	 v	 skladu	 s	 prejšnjim	 odstavkom.	 Za	
posamezno storitev iz prejšnjega odstavka mora izvajalec javne 
službe	izdelati	ločen	izkaz	poslovnega	izida.	Zaračunana	cena	
posamezne	storitve	je	sestavljena	iz	omrežnine	v	skladu	z	41.	
členom	tega	odloka,	cene	storitve	 iz	42.	člena	 tega	odloka	 in	
okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve 
za	onesnaževanje	okolja	zaradi	odvajanja	odpadne	vode.

(3)	 Predračunska	 cena	 storitev	 javne	 službe	 iz	 prve	 in	 tretje	
alineje	prvega	odstavka	tega	člena	je	sestavljena	iz	omrežnine,	
cene	 opravljanja	 storitev	 javne	 službe	 in	 okoljske	 dajatve,	 iz	
druge, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena pa iz 
omrežnine	in	cene	opravljanja	storitev	javne	službe.

(4)	Storitve	odvajanja	in	čiščenja	padavinske	odpadne	vode	s	
streh se obračunavajo v m3 glede na količino padavin, ki padejo 
na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna 
voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni 
napravi.

(5)	Okoljske	dajatve	za	onesnaževanje	okolja	zaradi	odvajanja	
komunalne	 odpadne	 vode	 se	 prikažejo	 za	 storitev	 odvajanja	
komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin in 
za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, in 
se	prikažejo	ločeno.

(6)	Stroški	amortizacije	se	izračunavajo	po	metodi	časovnega	
amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti 
infrastrukture	javne	službe	in	ob	upoštevanju	življenjske	dobe	
v skladu z amortizacijskimi stopnjami predpisov, ki urejajo 
oblikovanje cen komunalnih storitev. 

(7)	Okoljska	dajatev	za	onesnaževanje	okolja	zaradi	odvajanja	
komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom 
obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve 
za	 onesnaževanje	 okolja	 zaradi	 odvajanja	 komunalne	 in	
padavinske odpadne vode.

(8)	Pri	mešanem	sistemu	za	odvajanje	in	čiščenje	komunalne	

in padavinske odpadne vode je ključ delitve stroškov med 
storitvami, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo, 
in storitvami, ki se nanašajo na padavinsko vodo, količina 
opravljenih storitev v m3 ob upoštevanju devetega odstavka 
22.	člena	tega	odloka.

(9)	Omrežnina	vključuje:
•	 stroške	amortizacije	ali	najema	osnovnih	sredstev	in	naprav,	

ki	so	javna	infrastruktura,
•	 stroške	zavarovanja	infrastrukture	javne	službe,
•	 stroške	 odškodnin,	 ki	 vključujejo	 odškodnine	 za	 služnost	

in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in 
vzdrževanjem	infrastrukture	javne	službe,	in

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

(10)	Predračunska	cena	opravljanja	storitev	javne	službe	je	tisti	
del	cene,	ki	krije	stroške	opravljanja	javne	službe.

(11)	 V	 predračunsko	 ceno	 opravljanja	 storitev	 odvajanja	 in	
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se lahko 
vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem 
storitev	javne	službe	in	vključuje	naslednje	skupine:
•	 neposredne stroške materiala in storitev,
•	 neposredne stroške dela,
•	 druge neposredne stroške,
•	 splošne	 (posredne)	 proizvajalne	 stroške,	 ki	 vključujejo	

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

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

•	 splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, 
amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev 
in dela,

•	 obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne 
službe,neposredne	stroške	prodaje,

•	 druge poslovne odhodke in
•	 donos	 na	 vložena	 poslovno	 potrebna	 osnovna	 sredstva	

izvajalca (donos izvajalca, ki ne sme presegati pet odstotkov 
od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za 
neposredno	opravljanje	posamezne	javne	službe).

(12)	 Pri	 vsaki	 skupini	 stroškov	 iz	 prejšnjega	 odstavka	 se	 pri	
izračunu	cene	ločeno	prikažejo	vsi	stroški,	ki	presegajo	deset	
odstotkov te skupine stroškov.

41. čLEN
(omrežnina)

(1)	 Omrežnina	 iz	 tretjega	 odstavka	 prejšnjega	 člena	 se	 za	
infrastrukturo	 javne	 službe,	 s	 katero	 se	 izvajajo	 posamezne	
storitve	javne	službe,	določi	na	letni	ravni	in	se	uporabnikom	
obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s 
premerom vodomera, v skladu s spodnjo preglednico:
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PREMER	VODOMERA FAKTOR	OMREŽNINE
DN	≤	20 1
20	<	DN	<	40 3
40	≤	DN	<	50 10
50	≤	DN	<	65 15
65	≤	DN	<	80 30
80	≤	DN	<	100 50
100	≤	DN	<	150 100
150	≤	DN 200

(2)	Omrežnina	se	za	posameznega	uporabnika	storitev	iz	prve,	
tretje in četrte alineje prvega odstavka prejšnjega člena določi 
glede	na	obračunski	vodomer	na	priključku.	Omrežnina	se	po	
posameznih storitvah izračuna tako, da se vsota vseh stroškov 
omrežnine	 deli	 z	 vsoto	 faktorjev	 omrežnine.	 Tako	 dobljeni	
količnik	 se	 nato	 pomnoži	 s	 faktorjem	 omrežnine	 glede	 na	
premer posameznega vodomera.

(3)	 Če	 je	 stavba	 opremljena	 s	 kombiniranim	 obračunskim	
vodomerom,	se	za	tak	vodomer	upošteva	faktor,	ki	je	določen	
za vodomer z višjim pretokom.

(4)	 Če	 priključek	 ni	 opremljen	 z	 obračunskim	 vodomerom,	
se	 omrežnina	 obračuna	 glede	 na	 zmogljivost	 priključka,	
določeno s premerom priključka, v skladu s preglednico iz 
prvega odstavka tega člena.

(5)	 V	 večstanovanjskih	 stavbah,	 v	 katerih	 posamezne	
stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za 
vsako	 stanovanjsko	 enoto	obračuna	omrežnina	 za	priključek	
s	 faktorjem	 omrežnine	 1	 v	 skladu	 s	 preglednico	 iz	 prvega	
odstavka tega člena.

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

(7)	Pri	mešanem	sistemu	za	odvajanje	in	čiščenje	komunalne	
in padavinske odpadne vode je ključ delitve med storitvami, 
ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo, in storitvami, 
ki se nanašajo na padavinsko vodo, količina opravljenih 
storitev v m3, tako da se stroški opravljanja storitev javne 
službe	odvajanja	in	čiščenja	komunalne	odpadne	vode	delijo	s	
količino opravljenih storitev. 

42. čLEN
(predračunska cena)

(1)	 Enota	 količine	 storitev	 odvajanja	 in	 čiščenja	 komunalne	
odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin 
je	izražena	v	m3	opravljene	storitve,	za	katero	se	šteje	količina	
dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti 
na komunalni čistilni napravi.

(2)	 Predračunska	 cena	 opravljanja	 storitev	 javne	 službe	
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
in padavinske odpadne vode z javnih površin se uporabnikom 
obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode, če iz nje 
nastaja komunalna odpadna voda, v skladu s predpisi, ki urejajo 

odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Izvajalec za 
uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in 
opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.

(3)	 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 obratovalnega monitoringa 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.

(4)	 Predračunska	 cena	 opravljanja	 storitev	 iz	 prejšnjega	
odstavka se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno 
količino pitne vode, če iz nje nastaja komunalna odpadna voda, 
v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno 
ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo 
obračunsko obdobje.

(5)	Kadar	 se	 poraba	 pitne	 vode	 ne	 ugotavlja	 z	 obračunskim	
vodomerom, se za stavbe, v katerih se opravljajo storitve javne 
službe	 oskrbe	 s	 pitno	 vodo,	 cena	 iz	 drugega	 in	 prejšnjega	
odstavka tega člena obračuna glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom priključka, v skladu s preglednico 
iz prvega odstavka prejšnjega člena, za druge stavbe pa se 
predračunska cena iz drugega in prejšnjega odstavka tega 
člena obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih 
stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki 
znaša	0,15 m3	na	osebo	na	dan.	Zavezanec	za	plačilo	storitev	
izvajalcu na njegovo zahtevo sporoči podatke o številu stalno 
in začasno prijavljenih stanovalcev. Sporočene podatke mora 
izvajalec upoštevati najpozneje v naslednjem mesecu po 
preteku meseca, ko so mu bili sporočeni.

(6)	 Če	 količine	 dobavljene	 pitne	 vode	 ni	 mogoče	 ugotoviti,	
se upošteva normirana poraba v skladu s tretjim odstavkom 
18.	 člena	 Uredbe	 o	metodologiji	 za	 oblikovanje	 cen	 storitev	
obveznih	občinskih	gospodarskih	javnih	služb	varstva	okolja.

(7)	 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.

(8)	 Predračunska	 cena	 odvajanja	 in	 čiščenja	 padavinske	
odpadne vode s streh se obračunava glede na količino padavin, 
ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska 
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni 
čistilni napravi.

(9)	Predračunska	cena	na	enoto	opravljene	storitve	se	izračuna	
tako,	da	se	stroški	opravljanja	storitev	javne	službe	odvajanja	in	
čiščenja komunalne odpadne vode delijo s količino opravljenih 
storitev.

(10)	Če	se	uvede	nova	storitev,	se	predračunska	cena	iz	prejšnjega	
odstavka izračuna na podlagi ocene stroškov in prihodkov ter 
količine opravljene storitve za prvo leto opravljanja storitve, ki 
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jo izdela izvajalec na podlagi 4. člena Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih	služb	varstva	okolja.

(11)	Če	je	predračunska	cena	oblikovana	na	podlagi	prejšnjega	
odstavka, jo je treba v štirih mesecih po prvem končanem 
poslovnem letu oblikovati na podlagi dejanskih podatkov.

(12)	 Če	 stanovanjska	 stavba,	 za	 katero	 se	 opravljajo	 storitve	
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, nima vodomera 
za merjenje porabe pitne vode iz javnega vodovodnega 
sistema, se za količino storitev upošteva poraba pitne vode, ki 
se	ugotavlja	v	skladu	s	tretjim	odstavkom	18.	člena	Uredbe	o	
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih	javnih	služb	varstva	okolja.

(13)	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.

(14)	 Ne	 glede	 na	 določbe	 tega	 člena	 se	 uporabniku,	 ki	
komunalne in padavinske odpadne vode ne odvaja ali čisti 
v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod, obračunajo dejanski stroški izvajanja 
storitve.	 Prihodki	 se	 oblikujejo	 in	 upoštevajo	 enako	 kakor	
prihodki posebnih storitev, pri čemer je treba izvesti razdelitev 
teh prihodkov in prihodkov od posebnih storitev za posamezno 
javno	službo.

43. čLEN
(obveznost plačevanja storitev)

(1)	Uporabniki	so	dolžni	plačevati	stroške	odvajanja	in	stroške	
čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se 
oskrbujejo.

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

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

(4)	Uporabniki,	pri	katerih	nastaja	odpadna	voda	v	kmetijski	
dejavnosti	in	se	le-ta	odvaja	na	kmetijska	zemljišča,	niso	dolžni	
plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, če 
zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene 
za izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja kriterij, 
ki je enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode preko 
števca porabe pitne vode.

(5)	 V	 večstanovanjskih	 stavbah,	 v	 katerih	 ni	 zagotovljenega	
ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih 
enotah,	 obveznosti	 uporabnikov	 javne	 službe	 izvršuje	
upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med 
lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje 
večstanovanjskih stavb. 

(6)	Če	 je	 v	 stavbi	 več	 uporabnikov	 in	 je	 nameščen	 samo	 en	
glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:
•	 upravniku večstanovanjske stavbe, ki zagotavlja porazdelitev 

stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki 
ureja upravljanje večstanovanjskih stavb, v tem primeru 
upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj 
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;

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

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

44. čLEN
(obračun stroškov)

(1)	Stroške	odvajanja	in	čiščenja	komunalnih	odpadnih	voda	se	
uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne vode 
v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih 
glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju. 
Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat letno, ko se 
izvede tudi poračun akontacij.

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

45. čLEN
(cene storitev javne službe)

(1)	Cene	storitev	javne	službe	predlaga	izvajalec	javne	službe	in	
jo	predloži	pristojnemu	občinskemu	organu	v	potrditev.

(2)	Na	potrjene	cene	se	obračuna	še	DDV	v	skladu	z	Zakonom	
o DDV.

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

(4)	 Izvajalec	 enkrat	 letno	 pripravi	 elaborat.	 Če	 razlika	 iz	
prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, 
mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki 
mora začeti postopek potrjevanja cene.
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46. čLEN
(obračun najemnine za javno infrastrukturo in

subvencioniranje cen storitev javne službe)

(1)	Občina	 za	 opravljanje	 javne	 službe	 izvajalcem	obračunava	
najemnino	 za	 vso	 javno	 infrastrukturo,	 ki	 je	 potrebna	 za	
opravljanje	 javne	službe	in	 jo	 ima	občina	v	 lasti	ali	finančnem	
najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno 
infrastrukturo,	ki	 je	potrebna	za	opravljanje	 javne	službe	 in	 jo	
ima občina v lasti ali finančnem najemu, v skladu s tem odlokom.

(2)	 Če	 se	 ob	 potrditvi	 cene	 pristojni	 občinski	 organ	 odloči,	
da	 potrjena	 cena	 storitve	 javne	 službe	 ne	 pokriva	 celotne	
najemnine iz prejšnjega odstavka, mora za razliko občina 
oblikovati subvencijo iz proračuna občine.

(3)	 Občina	 lahko	 prizna	 subvencijo	 iz	 prejšnjega	 odstavka	
gospodinjstvu ali izvajalcu nepridobitne dejavnosti v tistem 
delu,	ki	se	nanaša	na	ceno	uporabe	storitve	javne	infrastrukture,	
ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo 
stroški izvajalca in javnih dajatev.  

(4)	 Na	 uporabnike	 storitev	 gospodarske	 javne	 službe	 se	
lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo občina za uporabo 
javne	 infrastrukture	 zaračuna	 izvajalcem	 in	 je	 sorazmeren	 z	
deležem	 zmogljivosti	 javne	 infrastrukture,	 ki	 je	 namenjena	
uporabnikom	storitev	gospodarske	javne	infrastrukture.

47. čLEN
(odpis storitev)

(1)	 Izvajalec	 javne	 službe	 lahko	 uporabniku,	 pri	 katerem	 se	
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi (navkljub 
rednemu	 vzdrževanju	 vodovodne	 napeljave	 in	 da	 uporabnik	
vodovodne	napeljave	ni	namerno	poškodoval)	pojavi	izjemno	
velika poraba vode, katere količina je osnova za plačilo stroškov 
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške delno odpiše. 

(2)	Odpis	stroškov,	ki	izhajajo	s	področja	odvajanja	in	čiščenja	
odpadnih vod, se odpišejo v skladu z internim pravilnikom 
izvajalca	javne	službe	o	načinu	obračunavanja	vode	v	primeru	
večjega izliva.

48. čLEN
(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)

(1)	Uporabnik	mora	plačati	zaračunano	storitev	 javne	službe	
najpozneje	 v	 18	 dneh	 od	 datuma	 izstavitve	 računa,	 razen	
če sklenjena pogodba oziroma zakon ne določata drugače. 
Reklamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna, 
podana v roku osmih dni od datuma izstavitve računa.

(2)	 Zaradi	 neplačevanja	 oziroma	 zamud	 pri	 plačevanju	
zaračunanih	 storitev	 javne	 službe	 lahko	 izvajalec	 javne	
službe	 uporabniku	 po	 izpeljanem	 postopku	 obveščanja,	 kot	
opredeljen	 v	 internem	 pravilniku	 izvajalca	 javne	 službe,	
odklopi kanalizacijski priključek z javne kanalizacije, v skladu 
s	 24.	 členom	 tega	 odloka,	 ali	 ne	 prevzame	 blata	 iz	 pretočne	
greznice in male komunalne čistilne naprave, ali ne prevzame 
komunalne odpadne vode iz nepretočne greznic oziroma začne 
postopek izterjave po sodni poti.

XIII. NadZOR 

49. čLEN
(nadzorni organ)

(1)	Nadzor	nad	izvajanjem	določb	tega	odloka	izvaja	pristojna	
občinska inšpekcija. 
(2)	Če	inšpektor	pri	opravljanju	nalog	inšpekcijskega	nadzora	
ugotovi kršitev določb tega odloka, katerega izvajanje 
nadzoruje,	ima	pravico	in	dolžnost:
•	 odrediti	 ukrepe	 v	 skladu	 s	 tem	 odlokom	 ali	 drugim	

predpisom, katerega izvajanje nadzoruje inšpektor, za 
odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, v roku, ki ga sam 
določi,

•	 izvesti	postopke	v	skladu	z	zakonom	o	prekrških,
•	 predlagati	pristojnemu	organu	sprejem	ukrepov,
•	 odrediti	 druge	 ukrepe	 in	 opraviti	 dejanja,	 za	 katere	 je	

pooblaščen z odlokom ali drugim predpisom.

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

(4)	 Izvajalec	 javne	 službe	 in	 uporabniki	 so	 dolžni	 kršitve	
določil odloka in kršitelje prijaviti pristojnemu občinskemu 
inšpekcijskemu organu.

XIV. KaZENSKE dOLOčBE

50. čLEN
(prekrški)

(1)	Z	globo	1.400	eurov	se	kaznuje	za	prekršek	pravna	oseba	–	
upravljavec	javne	kanalizacije,	izvajalec	javne	službe,	če:
•	 ravna	v	nasprotju	s	13.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	s	15.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	s	16.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	s	17.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	z	18.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	z	20.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	z	21.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	s	23.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	s	24.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	s	25.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	s	26.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	z	29.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	s	30.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	z	31.	členom	tega	odloka	ali	
•	 ravna	v	nasprotju	z	32.	členom	tega	odloka.

(2)	Z	globo	400	eurov	se	kaznuje	za	prekršek	iz	prvega	odstavka	
tega člena odgovorna oseba pravne osebe. 

(3)	 Z	 globo	 1.400	 eurov	 se	 kaznuje	 za	 prekršek	 uporabnik	
oziroma	lastnik	objekta	–	pravna	oseba,	samostojni	podjetnik	
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
če:
•	 ravna	v	nasprotju	s	16.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	z	20.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	z	21.	členom	tega	odloka,
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•	 ravna	v	nasprotju	z	22.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	s	23.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	s	24.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	s	27.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	s	28.	členom	tega	odloka,
•	 ravna	v	nasprotju	z	29.	členom	tega	odloka,
•	 ravna v nasprotju s 33. členom tega odloka ali 
•	 ravna	v	nasprotju	z	35.	členom	tega	odloka.	

(4)	Z	globo	600	eurov	se	kaznuje	za	prekršek	iz	tretjega	odstavka	
tega člena odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost. 

(5)	Z	globo	400	eurov	se	kaznuje	za	prekršek	iz	tretjega	odstavka	
tega	člena	posameznik	–	uporabnik	oziroma	lastnik	objekta.

(6)	 Z	 globo	 1.400	 eurov	 se	 kaznuje	 za	 prekršek	 zasebni	
investitor	 –	 pravna	 oseba,	 samostojni	 podjetnik	 posameznik	
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v 
nasprotju	z	12.	členom	tega	odloka.	

(7)	Z	globo	400	eurov	se	kaznuje	za	prekršek	iz	šestega	odstavka	
tega člena odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost. 

(8)	 Z	 globo	 1.400	 eurov	 se	 kaznuje	 za	 prekršek	 izvajalec	
del	 –	 pravna	 oseba,	 samostojni	 podjetnik	 posameznik	 ali	
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v 
nasprotju s 36. členom tega odloka. 

(9)	Z	globo	400	eurov	se	kaznuje	za	prekršek	iz	osmega	odstavka	
tega člena odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost. 

(10)	 Z	 globo	 1.400	 eurov	 se	 kaznuje	 za	 prekršek	 upravnik	
večstanovanjske	stavbe	–	pravna	oseba,	samostojni	podjetnik	
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
če ravna v nasprotju s petim odstavkom 43. člena tega odloka. 

(11)	 Z	 globo	 400	 eurov	 se	 kaznuje	 za	 prekršek	 iz	 desetega	
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. 

XV. POSEBNE dOLOčBE

51. čLEN

(1)	 Izvajalec	 javne	službe	v	 roku	 treh	mesecev	od	uveljavitve	
tega odloka izda:
•	 tehnični	pravilnik	iz	drugega	odstavka	1.	člena	tega	odloka.	
•	 interni pravilnik o načinu obračunavanja vode v primeru 

večjega	izliva	iz	drugega	odstavka	47.	člena	tega	odloka,	
•	 interni pravilnik o postopku obveščanja uporabnika, v 

primeru	prekinitve	izvajanja	javne	službe,	zaradi	neplačevanja	
oziroma zamud pri plačevanju zaračunanih storitev javne 
službe	iz	drugega	odstavka	48.	člena	tega	odloka	in	

•	 cenik	vseh	zaračunanih	storitev	izvajalca	javne	službe.

XVI. PREHOdNE dOLOčBE

52. čLEN
(prehodni roki za oskrbovalne standarde)

(1)	Ne	glede	na	prvi	odstavek	19.	člena	tega	odloka	mora	biti	
aglomeracija	 s	 skupno	obremenitvijo,	enako	ali	večjo	od	500	
PE	in	manjšo	od	2.000	PE,	kjer	se	komunalna	odpadna	voda	še	
ne	odvaja	v	javno	kanalizacijsko	omrežje,	opremljena	z	javnim	
kanalizacijskim	omrežjem	 in	 komunalno	 čistilno	napravo	 za	
čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 
10.	člena	Uredbe	o	odvajanju	in	čiščenju	komunalne	odpadne	
vode	(v	nadaljevanju:	Uredba)	in	dodatno	obdelavo	v	skladu	z	
11.	členom	citirane	uredbe	najpozneje	do:
•	 31.	decembra	2021,	če	gre	za	iztok	v	občutljivo	območje	iz	

prve	alineje	drugega	odstavka	10.	člena	Uredbe	ali	v	vodo	
na prispevnem območju občutljivega območja iz druge 
alineje	 drugega	 odstavka	 10.  člena	 Uredbe	 ali	 v	 vodo	 na	
vodovarstvenem območju v skladu s predpisi, ki urejajo 
vode,

•	 31.	 decembra	 2023,	 če	 gre	 za	 iztok,	 ki	 ni	 iztok	 iz	 prejšnje	
alineje.

(2)	Ne	glede	na	prvi	odstavek	19.	 člena	 tega	 člena	mora	biti	
aglomeracija	s	skupno	obremenitvijo,	manjšo	od	500	PE,	kjer	se	
komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko 
omrežje,	 opremljena	 z	 javnim	 kanalizacijskim	 omrežjem	 in	
komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne 
vode	 v	 skladu	 s	 četrtim	 odstavkom	 10.  člena	 Uredbe	 ali	 v	
skladu	 z	drugim	odstavkom	19.	 člena	Uredbe	najpozneje	do	
31.	decembra	2023.

53. čLEN
(prehodni roki za odvajanje in čiščenje komunalne

odpadne vode)

Ne	 glede	 na	 4.	 člen	 tega	 odloka	mora	 izvajalec	 javne	 službe	
zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode po javnem 
kanalizacijskem	 omrežju	 in	 njeno	 čiščenje	 v	 skladu	 z	 10.	
členom	Uredbe	 ter	 dodatno	obdelavo	 v	 skladu	 z	 11.	 členom	
Uredbe najpozneje do:
•	 31.	 decembra	 2021,	 če	 gre	 za	 aglomeracijo	 s	 skupno	

obremenitvijo,	enako	ali	večjo	od	500	PE	in	manjšo	od	2.000	
PE,	 in	 za	 iztok	 iz	 prve	 alineje	 prvega	 odstavka	 prejšnjega	
člena,

•	 31.	 decembra	 2023,	 če	 gre	 za	 aglomeracijo	 s	 skupno	
obremenitvijo,	enako	ali	večjo	od	500	PE	in	manjšo	od	2.000	
PE,	in	za	iztok	iz	druge	alineje	prvega	odstavka	prejšnjega	
člena

•	 31.	 decembra	 2023,	 če	 gre	 za	 aglomeracijo	 s	 skupno	
obremenitvijo,	manjšo	od	500	PE.

54. čLEN
(prilagoditev obstoječih objektov)

(1)	Ne	glede	na	27.	člen	tega	odloka	mora	lastnik	obstoječega	
objekta, za katerega ni urejenega nikakršnega načina odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode in je bil v uporabi pred 
izdajo tega odloka, na območju, ki ni opremljeno z javno 
kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana 
in	pogoji	iz	prve	alineje	prvega	odstavka	27.	člena	tega	odloka	
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niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem 
objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s tem odlokom 
najpozneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.

(2)	Ne	glede	na	27.	člen	tega	odloka	mora	lastnik	obstoječega	
objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu 
s	 predpisi,	 ki	 urejajo	 graditev	objektov,	 pred	 14.  decembrom	
2002	 ali,	 ki	 je	 bil	 v	 uporabi	 pred	 tem	 dnem,	 oziroma	 je	
obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, na 
območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost 
z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje 
prvega	 odstavka	 27.	 člena	 tega	 odloka	 niso	 izpolnjeni,	 za	
komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti 
odvajanje in čiščenje v skladu s tem odlokom najpozneje ob 
prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve tega odloka.

(3)	 Ne	 glede	 na	 prejšnji	 odstavek	 mora	 lastnik	 obstoječega	
objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu 
s	 predpisi,	 ki	 urejajo	 graditev	objektov,	 pred	 14.  decembrom	
2002	 ali,	 ki	 je	 bil	 v	 uporabi	 pred	 tem	dnem,	na	območju,	 ki	
ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno 
kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega 
odstavka	 27.  člena	 tega	 odloka	 niso	 izpolnjeni,	 komunalna	
odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez 
predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so 
veljali v času gradnje objekta, za komunalno odpadno vodo, ki 
nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu 
s	to	uredbo	najpozneje	do	31. decembra	2021.

(4)	Ne	glede	na	drugi	odstavek	tega	člena	mora	lastnik	obstoječe	
industrijske stavbe na območju naprave, za katero je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov,	pred	14. decembrom	2002	ali,	ki	je	bila	v	uporabi	pred	
tem dnem, oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v 
času gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno 
kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana 
in	pogoji	iz	prve	alineje	prvega	odstavka	27. člena	tega	odloka	
niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tej 
stavbi, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo 
najpozneje do:
•	 roka, določenega v pravnomočnem okoljevarstvenem 

dovoljenju za obratovanje naprave, in
•	 31.	 decembra	 2021,	 če	 gre	 za	 napravo,	 za	 katero	

okoljevarstveno dovoljenje še ni izdano, pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja ni predpisana ali v 
pravnomočnem okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje 
naprave rok ni predpisan.

(5)	 Lastnik	 obstoječega	 objekta	 iz	 prvega,	 drugega,	 tretjega	
in četrtega odstavka tega člena mora o prilagoditvi načina 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode obvestiti 
izvajalca	javne	službe	na	območju,	kjer	je	ta	objekt,	najpozneje	
v:
•	 rokih iz tretjega odstavka 33. člena tega odloka ali
•	 15	 dneh	 po	 prejemu	 poziva	 izvajalca	 javne	 službe,	 če	 je	

prejel njegov poziv.

(6)	 Lastnik	 obstoječega	 objekta	 iz	 drugega,	 tretjega,	 četrtega	

in petega odstavka tega člena ter lastnik obstoječega objekta 
iz	petega	in	enajstega	odstavka	20.	člena	tega	odloka	lahko	do	
rokov iz teh odstavkov komunalno odpadno vodo, ki nastaja v 
tem objektu:
•	 čisti v obstoječi mali komunalni čistilni napravi, če je za blato 

zagotovljeno	ravnanje	v	skladu	s	16.	členom	tega	odloka,
•	 zbira v obstoječi nepretočni greznici, če je za to komunalno 

odpadno	vodo	zagotovljeno	ravnanje	v	skladu	s	16.	členom	
tega odloka, ali

•	 čisti v obstoječi pretočni greznici, ki je skladna s predpisi, ki 
so veljali v času gradnje objekta, če je za blato zagotovljeno 
ravnanje,	 kakor	 je	 v	 skladu	 s	 16.	 členom	 tega	 odloka	
predpisano za ravnanje z blatom iz malih komunalnih 
čistilnih	naprav	z	zmogljivostjo,	manjšo	od	50	PE.

55. čLEN
(obvezne storitve za obstoječe objekte)

Ne	glede	na	16.	člen	tega	odloka	so	obvezne	storitve	za	obstoječe	
objekte do njihove prilagoditve zahtevam te uredbe tudi:
•	 prevzem blata iz obstoječe pretočne greznice pri uporabniku 

javne	službe,	ki	je	lastnik	ali	upravljavec	obstoječe	pretočne	
greznice najmanj enkrat na tri leta, če je obstoječi objekt 
opremljen z obstoječo pretočno greznico,

•	 obdelava blata iz prejšnje alineje na območju komunalne 
čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo 
blata.

56. čLEN
(obveznosti lastnika obstoječega objekta)

(1)	 Lastnik	 obstoječega	 objekta,	 ki	 je	 opremljen	 z	 obstoječo	
pretočno greznico, mora do prilagoditve zahtevam te uredbe 
hraniti:
•	 dokumentacijo o opravljenih delih na obstoječi pretočni 

greznici,
•	 podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca 

javne	 službe	 o	 prevzemu	 blata	 z	 navedbo	 datuma	 in	
količine	prevzetega	blata	iz	četrtega	odstavka	16.	člena	tega	
odloka oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine 
uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata 
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, iz druge alineje 
petega	odstavka	16.	člena	tega	odloka,	če	gre	za	kmetijsko	
gospodarstvo.

(2)	 Lastnik	 obstoječega	 objekta	 iz	 prejšnjega	 odstavka	mora	
izvajalcu	javne	službe	na	njegovo	zahtevo	najpozneje	v	15	dneh	
predložiti	dokumentacijo	in	podatke	iz	prejšnjega	odstavka.

57. čLEN
(obveznosti lastnika poljskega ali drugega suhega

stranišča)

(1)	Lastnik	poljskega	ali	drugega	suhega	nepremičnega	stranišča	
je	 dolžan	 v	 čim	krajšem	možnem	času,	 vendar	ne	dlje	 kot	 v	
treh mesecih od uveljavitve tega odloka, iz naravnega okolja 
odstraniti vsebino poljskega ali drugega suhega nepremičnega 
stranišča.

(2)	 Lastnik	 objekta	 iz	 prvega	 odstavka	 tega	 člena	 je	 dolžan,	
na svoje stroške, v roku treh mesecev od uveljavitve tega 
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odloka zagotoviti neprepustnost poljskega ali drugega suhega 
nepremičnega stranišča ali ga v tem roku odstraniti iz uporabe. 

XVII. PREHOdNE IN KONčNE dOLOčBE

58. čLEN
(prenehanje veljavnosti in uporabe)

Z	 dnem	 uveljavitve	 tega	 odloka	 prenehata	 veljati	 Odlok	 o	
odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda na območju Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine 
Šentjernej,	 št.	 6/10)	 in	Koncesijski	 akt	 za	podelitev	koncesije	
za	opravljanje	javne	gospodarske	službe	zbiranja,	odvajanja	in	
čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda (Uradni 
vestnik	 Občine	 Šentjernej,	 št.	 7/10),	 do	 prevzema	 izvajanja	
javne	službe	s	strani	novega	izvajalca,	Komunale	Novo	mesto	
d.o.o., javno podjetje, pa se njune določbe še vedno uporabljajo 
v	 delu,	 ki	 določajo	 način	 izvajanja	 javne	 službe	 s	 strani	
dosedanjega izvajalca.

59. čLEN
(ureditev razmerij z dosedanjim izvajalcem in
izvajanje javne službe v prehodnem obdobju)

(1)	V	 zvezi	 z	 ureditvijo	 nemotenega	 prenosa	 izvajanja	 javne	
službe	 s	 strani	 obstoječega	 koncesionarja	 (v	 nadaljevanju:	
koncesionar)	 na	 novega	 izvajalca	 Komunalo	 Novo	 mesto	
d.o.o.,	 javno	podjetje	(v	nadaljevanju:	 javno	podjetje)	morajo	
stranke upoštevati naslednje:
•	 po uveljavitvi tega odloka, Občinski svet Občine Šentjernej 

sprejme poseben sklep, v skladu s katerim bo občinska 
uprava Občine Šentjernej lahko izdala upravno odločbo o 
odkupu koncesije od koncesionarja;

•	 občina in koncesionar takoj aktivno skupno pristopita k 
ugotavljanju odkupnega zneska zaradi odkupa koncesije, 
pri čemer občinski svet odločitev o plačilu sprejme po 
posebnemu sklepu, v za to določenemu postopku;

•	 koncesionar	 je	 dolžan	 javnemu	 podjetju	 na	 njegov	
vsakokraten poziv v vsem (s takojšnjim prenosom 
vseh potrebnih pravic, dokumentacije, podajanju vseh 
relevantnih	informacij	in	pojasnil	v	tej	zvezi,	itd.)	omogočiti	
nemoten	in	celovit	prevzem	opravljanja	javne	službe.

(2)	 Koncesionar	 je	 dolžan	 v	 celoti	 zagotavljati	 nemoteno	
izvajanje	 javne	 službe	vse	do	prevzema	 le-te	 s	 strani	 javnega	
podjetja. 

(3)	 Javno	podjetje	 bo	 takoj	 pričelo	 s	 pripravami	na	prevzem	
opravljanja	 javne	 službe,	 ki	 je	 predviden	 do	 1.	 12.	 2017.	
Prevzem	se	bo	štel	za	opravljen	z	dnem	sklepa	župana.		

60. čLEN
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Šentjernej.

Številka: 032-339/2017
Datum: 5.10.2017

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet

ŽUPAN
Radko Luzar
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OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFi-
sP in 96/15 – ZIPRS1617) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012 - UPB3), je 
Občinski svet Občine Šentjernej na 22. redni seji, dne 4.10.2017, sprejel

O d L O K  O  3 .  R E B a L a N S U  P R O R a č U Na 
O B č I N E  Š E N t J E R N E J  Z a  L E t O  2 0 1 7

1. čLEN

Z	Odlokom	o	3.	Rebalansu	proračuna	Občine	Šentjernej	za	leto	2017	se	2.	člen	Odloka	o	Proračunu	Občine	Šentjernej	za	leto	2017	
(Uradni	vestnik	občine	Šentjernej,	št.	2/2017)	spremeni	tako,	da	se	na	novo	glasi:	

"Splošni	del	proračuna	Občine	Šentjernej	za	leto	2017	na	ravni	podskupin	kontov	se	določa	v	naslednjih	zneskih:

a. BILaNCa PRIHOdKOV IN OdHOdKOV       v €
Skupina/Podskupina kontov/Konto      3. Rebalans 2017
I. SKUPaJ PRIHOdKI (70+71+72+73+74+78)                   7.544.671,40
tEKOčI PRIHOdKI (70+71)                                                     6.286.278,18
70 daVčNI PRIHOdKI                       4.610.916,00

700	Davki	na	dohodek	in	dobiček	 	 	 																			4.095.513,00
703	Davki	na	premoženje	 	 	 	 																 	404.693,00
704	Domači	davki	na	blago	in	storitve													 	 	 	108.110,00
706	Drugi	davki	in	prispevki	 	 	 	 	 	 					2.600,00

71 NEdaVčNI PRIHOdKI           1.675.362,18
710	Udeležba	na	dobičku	in	dohodki	od	premoženja	 				 	413.275,18
711	Takse	in	pristojbine	 	 	 	 	 								 				8.000,00
712	Globe	in	druge	denarne	kazni	 	 	 		 						 		30.800,00
713	Prihodki	od	prodaje	blaga	in	storitev	 	 	 								 		11.500,00
714	Drugi	nedavčni	prihodki	 	 	 	 	 								1.211.787,00

72 KaPItaLSKI PRIHOdKI                41.813,69
722	Prihodki	od	prodaje	zemljišč	in	neopredmetenih	sredstev	 	 	 																					41.813,69

73 PREJEtE dONaCIJE                              40.000,00
730	Prejete	donacije	iz	domačih	virov	 	 	 						 	40.000,00

74 tRaNSFERNI PRIHOdKI                        1.167.129,53
740	Transferni	prihodki	iz	drugih	javnofinančnih	institucij	 											435.913,00
741	Prejeta	sredstva	iz	državnega	proračuna	iz	sredstev	EU					 					731.216,53

78 PREJEta SREdStVa IZ EVROPSKE UNIJE            9.450,00
787	Prejeta	sredstva	od	drugih	evropskih	institucij	 	 								 			9.450,00

II. SKUPaJ OdHOdKI (40+41+42+43+45)        7.788.177,98
40 tEKOčI OdHOdKI                      2.705.918,10

400	Plače	in	drugi	izdatki	zaposlenim	 	 	 				 	368.328,76
401	Prispevki	delodajalcev	za	socialno	varnost	 	 						 			54.633,43
402	Izdatki	za	blago	in	storitve		 	 																			2.197.649,53
403	Plačila	domačih	obresti	 	 	 	 	 						 		45.306,38
409	Rezerve		 	 	 	 	 	 						 		40.000,00

41 tEKOčI tRaNSFERI                      2.250.864,49
410	Subvencije	 	 	 	 	 	 					 186.500,00
411	Transferi	posameznikom	in	gospodinjstvom	 																		1.517.447,80
412	Transferi	neprofitnim	organizac.	in	ustanovam	 			 				 143.832,03
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413	Drugi	tekoči	domači	transferi	 	 	 	 				 403.084,66
42 INVEStICIJSKI OdHOdKI                          2.784.495,39

420	Nakup	in	gradnja	osnovnih	sredstev	 	 																		2.784.495,39
43 INVEStICIJSKI tRaNSFERI           46.900,00

431	Investicijski	transferi	pravnim	in	fizičnim	osebam,	ki	niso	proračunski	uporabniki	 23.400,00
432	Investicijski	transferi	proračunskim	uporabnikom	 								 		23.500,00

III. PRORačUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORačUNSKI PRImaNJKLJaJ)                   -243.506,58

B. RačUN FINaNčNIH tERJatEV IN NaLOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto              3. Rebalans 2017
IV. PREJEta VRačILa daNIH POSOJIL IN PROdaJa KaPItaLSKIH  dELEŽEV (750+751+752) 0
75 PREJEta VRačILa daNIH POSOJIL IN PROdaJa KaPItaLSKIH dELEŽEV         0

750	Prodaja	kapitalskih	deležev	 	 	 	 	 	 					0

C. RačUN FINaNCIRaNJa
Skupina/Podskupina kontov/Konto                  3. Rebalans 2017
VII. ZadOLŽEVaNJE (500+501)                     3.587.967,97
50 ZadOLŽEVaNJE             3.587.967,97

500	Domače	zadolževanje	 	 	 	 	 									3.587.967,97
VIII. OdPLačILa dOLga (550+551)                        1.323.330,88
55 OdPLačILa dOLga                       1.323.330,88

550	Odplačila	domačega	dolga			 	 	 									1.323.330,88
IX. SPREmEmBa StaNJa SREdStEV Na RačUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                        2.021.130,51
X. NEtO ZadOLŽEVaNJE (VII.-VIII.)     2.264.637,09 
XI. NEtO FINaNCIRaNJE (VI.+X.-IX.)                                             243.506,58
XII. StaNJE SREdStEV Na RačUNIH Na daN 31.12. PREtEKLEga LEta 

9009 Splošni sklad za drugo                 198.706,86

Posebni	del	proračuna	sestavljajo	finančni	načrti	neposrednih	uporabnikov,	ki	so	razdeljeni	na	naslednje	programske	dele:	pod-
ročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proraču-
nov.	Podprogram	je	razdeljen	na	proračunske	postavke,	te	pa	na	podskupine	kontov,	konte	in	podkonte,	določene	s	predpisanim	
kontnim načrtom.‘‘

1. čLEN

Ostali deli odloka, ki se z rebalansom ne spreminjajo, ostanejo v veljavi.

2. čLEN

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

Številka: 032-330/2017
Šentjernej, 5.10.2017

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet

ŽUPAN
Radko Luzar
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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET

Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur. l., RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 
40/2012-ZUJF), 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Ur.l. RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJ-
C-B, 93/2005-ZVmS, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 
(62/2010 popr.), 57/2012, 101/2013-ZdavNepr, 110/2013) 
in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Ob-
čine Šentjernej, št. 3/2012-UPB2) je Občinski svet Občine 
Šentjernej na svoji 22. redni seji dne 4.10.2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I.

S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na nepremič-
ninah:
•	 2896/4,	k.o.	Šentjernej,
•	 1507/10	in	1507/11,	k.o.	Polhovica,
•	 4508/2,	k.o.	Vrhpolje,
•	 1503/3,	k.o.	Polhovica
•	 3122/12,	k.o.	Ostrog

II.

Nepremičnine iz prejšnje točke tega sklepa prenehajo imeti 
značaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine Šentjernej, 
Prvomajska	cesta	3a,	8310	Šentjernej.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem ve-
stniku Občine Šentjernej.

Številka: 032-340/2017
Datum: 5.10.2017

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet

ŽUPAN
Radko Luzar

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu  (Ura-
dni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 
– odl. US in 21/13 – ZFdO-F), Zakona o določitvi volilnih 
enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni 
svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 22. člena Statuta Obči-
ne Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej 3/2012)) 
je Občinski svet Občine Šentjernej na 22. redni seji dne 
4.10.2017 sprejel

P R aV I L a
za izvolitev predstavnikov Občine Šentjer-
nej v volilno telo za volitve člana državnega 

sveta ter za določitev kandidata za člana 
državnega sveta Republike Slovenije

I. SPLOŠNI dOLOčBI

1. čLEN

S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov 
Občine	 Šentjernej	 (v	 nadaljevanju:	 občina)	 v	 volilno	 telo	
14.	 volilne	 enote	 za	 izvolitev	 člana	 državnega	 sveta	 ter	
postopek	 določitve	 kandidata	 za	 člana	 državnega	 sveta.   
Na podlagi zakonskih določil in v skladu s temi pravili izvoli 
Občinski	svet	Občine	Šentjernej	(v	nadaljevanju:	občinski	svet)	
v	volilno	telo	za	volitve	člana	državnega	sveta	dva	predstavnika	
(v	nadaljevanju:	elektorja)	ter	lahko	določi	enega	kandidata	za	
člana	državnega	sveta.

2. čLEN

Postopek	 izvolitve	 elektorja	 in	 predlaganja	 kandidata	 za	
člana	državnega	sveta	je	potrebno	izvesti	znotraj	rokov,	ki	jih	
opredeljuje	rokovnik	volilnih	opravil	za	volitve	v	državni	svet..

II. VOLItVE ELEKtORJa OBčINE V VOLILNO 
tELO

3. čLEN

Volilno	telo	za	volitve	člana	državnega	sveta	v	14.	volilni	enoti	
sestavljajo	izvoljeni	elektorji	občin,	ki	sestavljajo	volilno	enoto. 

Skladno z zakonom ima občina v volilnem telesu dva elektorja.

4. čLEN

Za	elektorja	je	lahko	predlagan	in	izvoljen	vsak,	ki	ima	volilno	
pravico v občini.

5. čLEN

Kandidate za elektorja lahko predlagajo:
•	 Župan Občine Šentjernej,
•	 vsak	član	občinskega	sveta, 
•	 svetniške skupine političnih strank,
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•	 nestrankarske liste zastopane v občinskem svetu
Posamezni	predlagatelj	lahko	predlaga	največ	toliko	elektorjev,	
kolikor	se	jih	voli.	Predlagatelj	ne	more	predlagati	samega	sebe. 

Predlogi	 morajo	 biti	 pisni	 in	 morajo	 vsebovati	 naslednje	
podatke o kandidatu: ime in priimek, rojstni datum in naslov 
stalnega	 prebivališča.	 Predlogu	 mora	 biti	 priloženo	 soglasje	
kandidata. 

Predloge	 posredujejo	 Komisiji	 za	 mandatna	 vprašanja,	
volitve in imenovanja Občine Šentjernej (v nadaljevanju: 
komisija),	 Prvomajska	 cesta	 3a,	 8310	 Šentjernej,	 najkasneje	
40	dni	pred	dnevom	splošnih	volitev	članov	državnega	 sveta	
–	predstavnikov	lokalnih	interesov,	ki	je	določen	z	odlokom	o	
razpisu	splošnih	volitev	v	državni	svet.

6. čLEN

Komisija ugotovi popolnost predlogov in pripravi seznam 
predlaganih kandidatov za elektorja po abecednem vrstnem 
redu, z označbo predlagatelja. Tako pripravljen predlog 
komisija posreduje Županu Občine Šentjernej.

7. čLEN

Pred	 začetkom	 glasovanja	 občinski	 svet	 izmed	 svojih	 članov	
izvoli volilni odbor, ki ga sestavljata predsednik in dva člana.
 
Občinski svet tajno, z glasovnicami, glasuje o predlogih za 
elektorja. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem 
vrstnem redu, tako da je zaporedje kandidatov enako, kot ga je 
določila	komisija	v	predlogu	iz	6.	člena	teh	pravil. 

Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za toliko 
kandidatov, kolikor se voli elektorjev. Izvoljen je tisti kandidat, 
ki dobi največje število glasov.
 
Če sta dva kandidata dobila enako število glasov oziroma 
če je več kandidatov dobilo enako število glasov, odloči o 
izvolitvi med njimi žreb, ki ga opravi volilni odbor takoj, na 
seji občinskega sveta.

8. čLEN

Župan posreduje sklep občinskega sveta o izvolitvi elektorja 
volilni komisiji 14. volilne enote, najkasneje 30 dni pred dnem 
volitev predstavnikov lokalnih interesov, z vsemi potrebnimi 
prilogami.

III. dOLOčItEV KaNdIdata Za čLaNa
dRŽaVNEga SVEta

9. čLEN

Občinski	svet	lahko	določi	enega	kandidata	za	člana	državnega	
sveta.

10. čLEN

Za	člana	državnega	sveta	je	lahko	predlagan,	kdor	ima	volilno	

pravico	v	občinah,	ki	 sestavljajo	14.	 volilno	enoto,	 skladno	z	
zakonom.

11. čLEN

Za	 postopek	 in	 način	 oblikovanja	 predloga	 ter	 določitev	
kandidata	 za	 člana	 državnega	 sveta	 se	 smiselno	 uporabljajo	
določbe teh pravil, ki opredeljujejo izvolitev elektorja.

12. čLEN

Župan posreduje sklep občinskega sveta o določitvi kandidata 
za člana državnega sveta volilni komisiji 14. volilne enote, 
najkasneje 30 dni pred dnem volitev predstavnikov lokalnih 
interesov, z vsemi potrebnimi prilogami.

IV. KONčNE dOLOčBE

13. čLEN

Ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, zato jih 
sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih 
članov občinskega sveta.

14. čLEN

Ta pravila se objavijo v Uradnem vestniku Občine Šentjernej 
in začnejo veljati naslednji dan po objavi. Uporabljajo se za 
izvedbo	vsakokratnih	volitev	v	državni	svet.

Številka: 032-334/2017
Datum:  5.10.2017

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet

ŽUPAN
Radko Luzar
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Na podlagi 21,. 29. in 61. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/16 – odl. US), 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLP-
PO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZgJS40) 
in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 
4/01, Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03, 11/07, 7/10, 
11/11) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 22. seji 
dne 4.10.2017 sprejel

O d L O K  O  S P R E m E m B a H  I N 
d O P O L N I t Va H  O d L O K a 

O  g O S P O da R S K I H  JaV N I H 
S L U Ž B a H  V  O B č I N I

Š E N t J E R N E J

1. čLEN

Prva	 alineja	 3.	 točke	 prvega	 odstavka	 7.	 člena	 Odloka	 o	
gospodarskih	 javnih	 službah	 v	 Občini	 Šentjernej	 (Uradni	
list	 RS,	 št.	 26/00,	Uradni	 vestnik	Občine	 Šentjernej	 št.	 5/01,	
3/04,	 13/08);	 v	 nadaljevanju:	 Odlok),	 ki	 se	 glasi:	 »čiščenje	
komunalnih odpadnih voda, padavinskih odpadnih voda in 
izjemoma	tehnoloških	odpadnih	voda,	izgradnja,	vzdrževanje,	
obnova	in	upravljanje	objektov	in	naprav,	ki	služijo	čiščenju«	
se razveljavi. 

2. čLEN

Doda	 se	 nova	 četrta	 alineja	 1.	 točke	 prvega	 odstavka	 7.	
člena Odloka, ki se glasi: »čiščenje komunalnih odpadnih 
voda, padavinskih odpadnih voda in izjemoma tehnoloških 
odpadnih	voda,	izgradnja,	vzdrževanje,	obnova	in	upravljanje	
objektov	in	naprav,	ki	služijo	čiščenju«.

Dosedanji	 4.	 in	 5.	 alineja	 1.	 točke	 prvega	 odstavka	 7.	 člena	
Odloka	postaneta	5.	 in	6.	alineja	1.	 točke	prvega	odstavka	7.	
člena Odloka.

3. čLEN

Odloku se doda nova prehodna določba, ki se glasi:
»Do prevzema izvajanja storitev čiščenja komunalnih odpadnih 
voda, padavinskih odpadnih voda in izjemoma tehnoloških 
odpadnih voda, izgradnja, vzdrževanje, obnova in upravljanje 
objektov in naprav, ki služijo čiščenju, s strani javnega podjetja, 
kot bo urejen z uveljavitvijo novega Odlokom o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Šentjernej, se uporabljajo dosedanja določila Odloka.«

4. čLEN

Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.

5. čLEN

Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Šentjernej. 

Datum: 032-337/2017
Številka: 5.10.2017

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet

ŽUPAN
Radko Luzar
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