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OBČINA BLED  

 
1107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 3 
 
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), Zakona o pravilih 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno 
prečiščeno besedilo), Zakona o prevozih v cestnem 
prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno 
besedilo), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list 
RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 
111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17-
odl.US) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, 
št. 76/09 – UPB, št. 87/12, Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 30/17) je Občinski svet Občine Bled na 14.redni 
seji dne 19.9.2017 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

UREJANJU CESTNEGA PROMETA V OBČINI BLED – 
3 

 
1. člen 

Spremenita se naslov in 1. odstavek 74. člena Odloka o 
urejanju cestnega prometa v Občini Bled (Uradno glasilo 
slovenskih občin 14/15, 31/15, 13/16), tako da se po 
novem glasita:  

74. člen 
(obvezna uporaba sistema za lovljenje konjskih 

iztrebkov in čiščenje) 
(1) Voznik kočije je med vožnjo dolžan uporabljati sistem 
za lovljenje konjskih iztrebkov. Za čiščenje konjskih 
iztrebkov, ki jih ta sistem ne bi prestregel, je odgovoren 
voznik kočije. Očistiti jih je dolžan takoj, ko je to mogoče, 
vendar najkasneje v roku ene ure od nastanka 
onesnaženja javne površine.  
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne 30 dni 
po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 

Številka: 034-3/2017-7 
Datum: 19.9.2017 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 
 

 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM  

 
1108. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 

izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodasrke javne službe odvajanje 
komunalne odpadne vode in oskrba s pitno 
vodo 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 
109/2012) in 17. člena Statuta Občine Črna na Koroškem 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2017) je Občinski 
svet Občine Črna na Koroškem na svoji 19. redni seji, 
dne 23.11.2017, sprejel 
 

SKLEP 
O SPREJEMU ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN 

IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE OBČINSKE 
GOSPODASRKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE 

KOMUNALNE ODPADNE VODE IN OSKRBA S PITNO 
VODO 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme 
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode in oskrba s pitno vodo v Občini 
Črna na Koroškem.  
 

2. člen 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem potrdi 

izhodiščno ceno izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne 
vode in sicer: 
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• variabilni del cene ostane nespremenjen in znaša: 
0,1739 EUR/m3 brez DDV (ne presega 10% 
odstotkov od potrjene cene  leta 2016), 

• fiksni del cene – omrežnina za infrastrukturo glede 
na zmogljivost priključkov, določeno s premerom 
vodomera, v skladu s spodnjo preglednico. 

 

Vrsta priključka 
Predpisani 

faktor 

Omrežnina 
na priključek 
v €  na mesec 

Vodomer     DN </= 20 1 1,6999 
Vodomer     20 < DN < 
40 3 5,0997 
Vodomer     40 /= < DN < 
50 10 16,9990 
Vodomer     50 /= < DN < 
65 15 25,4985 
Vodomer     65 /= < DN < 
80 30 50,9970 
Vodomer     80 /= < DN < 
100 50 84,9950 
Vodomer  100 /= < DN < 
150 100 169,9900 
Vodomer  150 </= 150 200 339,9800 
Skupaj   0,0000 

 
3. člen 

Občinski svet Občine Črna na Koroškem potrdi 
izhodiščno ceno izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo in sicer: 
• variabilni del cene ostane nespremenjen: 0,4298 

EUR/m3 brez DDV (ne presega 10% odstotkov od 
potrjene cene  leta 2016), 

• fiksni del cene – omrežnina za infrastrukturo glede 
na zmogljivost priključkov, določeno s premerom 
vodomera ostane nespremenjena (ne presega 10% 
odstotkov od potrjene cene  leta 2016), 

 

Vrsta priključka 
Predpisani 

faktor 

Omrežnina na 
priključek v €  

na mesec 
Vodomer     DN </= 20 1 5,5410 
Vodomer     20 < DN < 
40 3 16,6230 
Vodomer     40 /= < DN < 
50 10 55,4100 
Vodomer     50 /= < DN < 
65 15 83,1150 
Vodomer     65 /= < DN < 
80 30 166,2300 
Vodomer     80 /= < DN < 
100 50 277,0500 
Vodomer  100 /= < DN < 
150 100 554,1000 
Vodomer  150 </= 150 200 1.108,2000 
Skupaj   0,0000 

 
Cena fiksnega dela se za gospodinjstva ali izvajalce 
nepridobitnih dejavnosti subvencionira v višini 2,50 
€/priključek brez DDV. Sredstva za subvencijo se 
zagotovijo v proračunu Občine Črna na Koroškem. 
 

4. člen 
Cena izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske 

javne službe čiščenje komunalne odpadne vode 2017 se 
ne spremeni in znaša: 
• Variabilni del cene: 0,4919 EUR/m3 brez DDV (ne 

presega 10% odstotkov od potrjene cene  leta 
2016), 

• Fiksni del cene – omrežnina za infrastrukturo glede 
na zmogljivost priključkov, določeno s premerom 
vodomera ostane nespremenjena – 0,4389 
EUR/DN20 brez DDV (ne presega 10% odstotkov 
od potrjene cene  leta 2016), 

Cena variabilnega dela se za gospodinjstva ali izvajalce 
nepridobitnih dejavnosti subvencionira v višini 0,1405 
€/m3 brez DDV. Sredstva za subvencijo se zagotovijo v 
proračunu Občine Črna na Koroškem. 
 

5. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. Cene določene s tem sklepom 
se začnejo uporabljati s  01.12.2017. 
 
Številka: 354-0020/2017 
Datum: 5.12.2017 
 

 Občina Črna na Koroškem 
 Romana Lesjak, županja 

 
 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

 
1109. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Lovrenc na Pohorju v obdobju januar – marec 
2018 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, v 
nadaljnjem besedilu ZJF) in 28. člena Statuta Občine 
Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 
65/16 – uradno prečiščeno besedilo in 46/17) je župan 
Občine Lovrenc na Pohorju, dne 01. decembra 2017 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE LOVRENC 

NA POHORJU 
V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2018 

 
1. člen 

S tem sklepom  se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Lovrenc na Pohorju v obdobju od 01. januarja do 
31. marca 2018. 
 

2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z ZJF in 
Odlokom o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 5/17, 32/17 in 
46/17). 
 

3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju v proračunu za leto 2017, to je do višine 
670.309,56 EUR in za namene, v skladu z določili 32. 
člena ZJF.  

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu.  

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 
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4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije, in odlok o proračunu. 
 

5. člen 
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi 
oziroma plačani v obdobju začasnega financiranja, se 
vključijo v proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2018. 
 

6. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina 
zadolži do višine 49.562,38 EUR, ki je potrebna za 
odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.  
 

7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. januarja 
2018. 
 
Številka: 4101-0003/2017 
Datum: 1.12.2017 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 
 

 
OBČINA MAJŠPERK 

 
1110. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 

2018 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO IN 
76/16- odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr. in 101/13)  in 16. člena Statuta Občine 
Majšperk  (Uradne objave slovenskih občin, št. 25/12, 
34/15, 55/15, 50/17)  je Občinski svet Občine Majšperk 
na 30. redni seji, dne 29. 11. 2017 sprejel  
 

ODLOK 
O  PRORAČUNU OBČINE MAJŠPERK  ZA  LETO  

2018 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za  Občino Majšperk za leto 2018 
določajo  proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine. 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 
 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni  podskupin 
kontov. 

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih: 
 

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 
Konto      Proračun  2018 
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.864.901  
    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.336.818  

70   DAVČNI PRIHODKI 3.022.165 
700   Davki na dohodek in dobiček 2.858.865 
703   Davki na premoženje 108.050 
704   Domači davki na blago in storitve 55.250  

71   NEDAVČNI PRIHODKI 314.653 
710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 197.253 
711   Takse in pristojbine 4.500 
712   Denarne kazni 4.900  
713   Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.000  
714   Drugi nedavčni prihodki 86.000  

72   KAPITALSKI PRIHODKI 133.451 
720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 45.610  
722   Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 87.841 

73   PREJETE DONACIJE 0  
730   Prejete donacije iz domačih virov 0  

74   TRANSFERNI PRIHODKI 394.632 
740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 265.995 
741   Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 128.637 

II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.236.646 
40   TEKOČI ODHODKI 1.162.305  

400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 208.430  
401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 33.017  
402   Izdatki za blago in storitve 906.688  
403   Plačila domačih obresti 13.670  
409   Rezerve 500  

41   TEKOČI TRANSFERI 1.542.146  
410   Subvencije 70.000  
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.011.359  
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 170.410  
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413   Drugi tekoči domači transferi 290.377 
42   INVESTICIJSKI ODHODKI 1.331.518 

420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.331.518 
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI 200.677 

431   Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki 162.200 
432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 38.477 

III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ      (I.-II.) -371.746 
III/1   PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -358.126 
III/2  TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) 632.367 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752) 0  

75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0  
750   Prejeta vračila danih posojil 0  
751   Prodaja kapitalskih deležev 0  
752   Kupnine iz naslova privatizacije 0  

V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442) 0  
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0  

440   Dana posojila 0  
441   Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0  
442   Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0  

VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV.-V.) 0  
C. RAČUN FINANCIRANJA    
VII.   ZADOLŽEVANJE  (500)  170.755 

50   ZADOLŽEVANJE 170.755 
500   Domače zadolževanje 170.755 
VIII.   ODPLAČILA DOLGA  (550) 74.380 

55   ODPLAČILA DOLGA 74.380 
550   Odplačila domačega dolga 74.380 

IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV   
    NA RAČUNIH  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -275.371 
X.   NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.) 96.375 
XI.   NETO FINANCIRANJE  (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 371.746 
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA 275.371  
 

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Majšperk. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi: 
• prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 

varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 
87/01, 110/02 ZGO-1, 105/06, 9/11 in 83/12), ki se 
uporabijo za namen, določen v tem zakonu, 

• prejeta sredstva za sofinanciranje projektov in  
• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda. 
 

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo 
porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene 
za katere so opredeljeni. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporeditev pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna.  

O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med proračunskimi postavkami in konti odloča 
županja. Prerazporejanje ne sme ogrožati izvajanja 
nalog, za katera so bila sredstva zagotovljena. Zgornja 
meja prerazporeditve je 10 % načrtovanih sredstev 
proračuna. 

Županja s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna 
v mesecu juliju in z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in 
njegovi realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 

javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen 
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu.  

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v sprejetem proračunu, od tega: 

1. v letu 2018 50% navedenih pravic porabe in 
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2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic 
porabe. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče 
transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v 
sprejetem proračunu za leto 2018. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v proračunu in načrtu razvojnih 
programov. 
 

7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih 

programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz 

veljavnega načrta razvojnih programov. 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 

uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov. 

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim 
proračunom. Neusklajenost  med veljavnim proračunom 
in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le 
v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. 

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne 
vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika 
(župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi 
projektov v veljavni  načrt razvojnih programov in o 
spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne 
vrednosti projektov. 

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih 
programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. 

Neposredni uporabnik usklajuje  spremembe 
proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih 
programov za prihodnja leta znotraj podprograma 
sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno 
leto.  
 

8. člen 
(likvidnostno zadolževanje in upravljanje s presežki 

sredstev) 
Županja je pooblaščena, da odloča o likvidnostnem 

zadolževanju do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja 
prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. 

Županja odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih 
proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe 
odgovorne za finančno poslovanje.  
 

9. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunska rezerva občine, ki deluje kot proračunski 
sklad, se v letu 2018 oblikuje največ do višine 35.000 
EUR.  

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah v celoti 
odloča županja in o tem pisno obvešča občinski svet.  
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja občine 
 

 

10. člen 
(odpis dolgov) 

Županja lahko dolžniku do višine 210,00 EUR odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji iz 
77. člena ZJF. 

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do 
posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži 
in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine  
 

11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 

izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko 
občina  likvidnostno zadolži do višine 5% zadnjega 
sprejetega proračuna. Za izvajanje kratkoročnega 
zadolževanja je pooblaščena županja. 

Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz 
naslova investicij se bo Občina Majšperk v letu 2018 
zadolžila do višine 170.755 EUR 

Občina lahko izdaja poroštva za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, ter javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Majšperk pod 
pogoji in do višine, ki jo na predlog županje vsakokrat 
določi občinski svet. 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov 

občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 

vpliv na upravljanje) 
Občina lahko izdaja soglasja k zadolžitvam posrednih 
uporabnikov občinskega proračuna, javnim podjetjem, 
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnim osebam, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv pod pogoji in do višine, ki jo na predlog županje 
določi občinski svet. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2018) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Majšperk v letu 
2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-3/2017-9 
Datum: 29.11.2017 
 

 Občina Majšperk 
 Darinka Fakin, županja 

 
 

 
1111. Sklep o cenah programov za vrtec Majšperk 
 
Na  podlagi  30. in 31. člena  Zakona o vrtcih  (Uradni  list  
RS,  št.  100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 
62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 
55/17), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
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list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15)  in  16. člena  
Statuta  Občine  Majšperk  (Uradno glasilo slovenskih 
občin,  št.  25/12, 34/15, 55/15, 50/17)  je  občinski  svet  
Občine  Majšperk  na  30. redni seji,  dne 29. 11. 2017 
sprejel 
 

SKLEP 
O  CENAH PROGRAMOV ZA VRTEC MAJŠPERK 

 
1. člen 

Cene programov vrtca so: 
 

Starostno obdobje Cena programa v EUR 
Prvo starostno obdobje 429,08 
Drugo starostno obdobje 335,71 

 
2. člen 

Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini: 
 

Obrok Dnevno v EUR 
Zajtrk 0,30 
Malica 0,50 
Kosilo 1,00 
Skupaj 1,80 

 
3. člen 

Starši otrok, za katere je Občina Majšperk po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi 
počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v 
obdobju od 1. julija do 31. julija in od 1. avgusta do 31. 
avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za 
neprekinjeno odsotnost otroka za največ en mesec. 
Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka 
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Za 
počitniško rezervacijo plačajo starši 50 % zneska 
določenega z odločbo.  
 

4. člen 
Občina Majšperk prizna dodatni popust oziroma 

znižanje plačila programa vrtca za čas otrokove 
odsotnosti iz upravičenih razlogov, in sicer v primeru 
bolezni ali poškodbe otroka, ki traja neprekinjeno 30 
koledarskih dni ali več, v višini 30 % zneska določenega 
z odločbo. 

Starši lahko za popust oziroma dodatno znižanje 
zaprosijo na osnovi podane pisne vloge za znižanje in 
predloženega zdravniškega potrdila. 
 

5. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o 
povišanju cen programov vrtca Majšperk, št. 60300-
1/2016-8 z dne 24. 1. 2017. 
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 12. 2017 
dalje. 
 
Številka: 60300-1/2017-3 
Datum: 29.11.2017 
 

 Občina Majšperk 
 Darinka Fakin, županja 

 
 

 
 
 
 

OBČINA MISLINJA 
 
1112. Odlok o porabi koncesijske dajatve za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini 
Mislinja 

 
Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS št. 16/04, 120/06-odl. US, 17/08 
in 46/14-ZON-C) in 17. člena Statuta Občine Mislinja 
(Uradni list RS št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 5/12, 27/16 in 61/16) je Občinski svet Občine 
Mislinja na 18.seji dne 31.05.2017 sprejel  
 

ODLOK 
O PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA 

TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO V 
OBČINI MISLINJA 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
Ta odlok določa namen, pogoje in postopek za porabo 
denarnih sredstev, ki jih Občina Mislinja (v nadaljevanju 
občina) prejme na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS št. 16/04, 120/06-odl. US, 17/08 in 46/14-
ZON-C). 
 

2. člen 
Sredstva iz tega odloka predstavljajo nepovratna 

sredstva in se zagotavljajo iz Proračuna Republike 
Slovenije.  

Dodeljevanje sredstev se izvede po postopku, ki je 
določen v tem odloku.  
 
II. Namenska poraba sredstev 
 

3. člen 
Sredstva se namensko porabijo v skladu z vsakoletnim 

sprejetim proračunom za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo in za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v 
naravne vire v občini, in sicer za izvedbo naslednjih 
ukrepov: 
(1) biomeliorativni ukrepi: 
• ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, 

logov, 
• izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, 

mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.), 
• vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz, 
• nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču 

primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst, 
• krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in 

pridelovalnih njiv; 
(2) biotehnični ukrepi: 
• izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, 

solnic, umetnih dupel in prež; 
(3) ostali ukrepi: 
• čistilne akcije občine, 
• čiščenje divjih odlagališč, 
• izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in 

odnosu do gozdnih živali/divjadi ter gozdnemu 
bontonu, 

• postavitev prometne signalizacije, 
• nabava preventivnih zaščitnih sredstev za 

preprečevanje škode od divjadi, 
• drugi ukrepi varstva okolja in narave. 

 
4. člen 

Do namenskih sredstev iz tega naslova so upravičene 
lovske družine, ki ležijo na območju občine. Občina bo 
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prejete namenske prihodke iz tega naslova izplačala 
upravičencem na podlagi sklenjene pogodbe.  
 
III. Nadzor nad namensko porabo sredstev 
 

5. člen 
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja za 
gospodarstvo pristojen organ občine. Prejemniki sredstev 
morajo na osnovi poziva pristojnega organa posredovati 
dokumentacijo, s katero dokazujejo namensko porabo 
sredstev po tem odloku. 
 
IV. Končne določbe 
 

6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 426-02/2017 
Datum: 1.6.2017 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 
 

 
1113. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice 

Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/1991 - ZUDE, 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 
66/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. US, 8/1996, 31/2000 - 
ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 - ZJZP), 26. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - 
odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. US, 56/2008, 4/2010, 
20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013, 68/2016), 20. 
člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 
87/2001, 96/2002 - ZUJIK, 92/2015) ter 16. člena statuta 
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 
87/2015 – UPB2) in 17. člena Statuta Občine Mislinja 
(Uradni list št. 63/2010 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 5/2012, 27/2016 in 61/2016) so svetniki 
Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec na 31. 
redni seji, dne 24.10.2017, in Občinskega sveta občine 
Mislinja na 20. redni seji, dne 9. 11. 2017, sprejeli 
 

ODLOK 
O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE 

KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC 
 
I. Uvodne določbe 
 

1. člen 
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec in 

Občina Mislinja, (v nadaljevanju: ustanoviteljici) uskladita 
delovanje javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška 
Slovenj Gradec (v nadaljevanju: zavod) z določbami 
zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ter 
uredita njen status, razmerja med ustanoviteljema in 
zavodom, ter temeljna vprašanja glede organizacije, 
dejavnosti in načina financiranja zavoda. 

Ustanoviteljici zavoda sta Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec in Občina 
Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, ustanoviteljske pravice 
in obveznosti do zavoda izvajata Občinski svet mestne 
občine Slovenj Gradec in Občinski svet občine Mislinja. 
 

2. člen 
Zavod je pravni naslednik Knjižnice Ksaverja Meška 

Slovenj Gradec, ki jo je ustanovila Skupščina občine 

Slovenj Gradec z odlokom o ustanovitvi, objavljenem v 
Uradnem listu RS, št. 17/91 in 2/92. Ustanoviteljske 
pravice sta z odlokom objavljenim v Uradnem listu RS, št. 
86/02 prevzeli Mestna občina Slovenj Gradec in Občina 
Mislinja. Začetek delovanja knjižnice v Slovenj Gradcu 
datira v leto 1949, ko je bila ustanovljena Okrajna ljudska 
knjižnica, ki je samostojno delovala do leta 1975. Istega 
leta je bila kot samostojna enota vključena v Zavod za 
kulturo Slovenj Gradec, ki je deloval do leta 1991. 

Poslanstvo Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
kot javnega zavoda je trajno in nemoteno opravljanje 
knjižnične dejavnosti. 
 
II. Statusne določbe 
 
Ime, sedež in pravni status zavoda 
 

3. člen 
Ime zavoda je: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj 

Gradec. 
Skrajšano ime zavoda je: Knjižnica Slovenj Gradec. 
Sedež zavoda je: Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj 

Gradec. 
Zavod je pravna oseba, s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določa zakon 
in ta odlok. Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem 
sodišču v Slovenj Gradcu pod registrsko številko 
1/04290/00 in v razvid knjižnic pri Narodni in univerzitetni 
knjižnici v Ljubljani. 
 

4. člen 
V sestavo javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška 

Slovenj Gradec sodijo: 
• Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27, Mislinja 
• Knjižnica Podgorje, Podgorje 172, Podgorje pri 

Slovenj Gradcu in 
• Knjižnica Pameče, Pameče 134, Slovenj Gradec. 
Knjižnica lahko po predhodnem soglasju ustanoviteljic 

organizira delo v novi enoti ali ukine obstoječo enoto, če 
so za to dani pogoji. 
 
III. Dejavnost zavoda 
 

5. člen 
 

Glede na namen, zaradi katerega je javni zavod 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec ustanovljen, 
opravlja kot javno službo sledeče dejavnosti:  

R 91.011 Dejavnost knjižnic 
C 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
G 47.190 Druga trgovina na drobno v 
nespecializiranih prodajalnah 
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah s knjigami 
G 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah s časopisi in revijami 
G 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z 
rabljenim blagom 
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 
stojnic in tržnic 
J 58.110 Izdajanje knjig 
J 58 130 Izdajanje časopisov 
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
J 58.190 Drugo založništvo 
J 58.210 Izdajanje računalniških iger 
J 58.290 Drugo izdajanje programja 
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in 
muzikalij 
J 62.010 Računalniško programiranje 
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J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane 
dejavnosti 
J 63.120 Oblikovanje spletnih portalov 
J 63.990 Drugo informiranje 
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 
področju družboslovja in humanistike 
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 
dejavnosti 
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne 
lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in 
druge posamične pisarniške dejavnosti 
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče 
dejavnosti za poslovanje 
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje na področju kulture in umetnosti 
P 85. 590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje 
R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško 
uprizarjanje 
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
R 91.030 Varstvo kulturne dediščine 
R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti 
čas.    

Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge 
pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so določene s 
tem odlokom. 

Javni zavod lahko opravlja tudi drugo gospodarsko 
dejavnost, če je le-ta oziroma njen prihodek namenjen 
opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe. 
 

6. člen 
V okviru zgoraj navedenih dejavnosti, skladnih z uredbo 

o standardni klasifikaciji dejavnosti, knjižnica opravlja tudi 
ostale dejavnosti skladno z zakonodajo na področju 
knjižničarstva in: 
• sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 
• zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih 

oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 
medijih, 

• organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, 
mladino in odrasle, ki so namenjeni spodbujanju 
bralne kulture, 

• organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, 
mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 

• organizira kulturne prireditve, ki so povezane s 
knjižnično dejavnostjo, 

• prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in 
predavanja, 

• vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini, 
• izmenjuje knjižnične prireditve in razstave, 
• pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in 

neknjižni obliki, 
• posreduje bibliografske in druge informacijske 

proizvode in storitve, 
• pridobiva in izobražuje uporabnike, 
• informacijsko opismenjuje, 
• varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 
• opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in 

informacijsko delo ter 
• zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko 

gradivo. 
 
IV. Organi zavoda 
 

7. člen 
Organa zavoda sta: 
• direktor / direktorica (v nadaljevanju: direktor) 

knjižnice in 

• svet knjižnice. 
 

Direktor knjižice 
 

8. člen 
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda 

ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. 
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi 

sredstvi s skrbnostjo vestnega in dobrega gospodarja. 
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega 

direktorja. 
Direktorja imenuje svet knjižnice na podlagi javnega 

razpisa, po predhodnem soglasju ustanoviteljice, ki ima v 
lasti več kot polovico soustanoviteljskega deleža in 
mnenju soustanoviteljice ter mnenju strokovnih delavcev. 
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, na spletni strani Knjižnice Ksaverja Meška in 
na spletnih straneh občin ustanoviteljic. 

Mandat direktorja traja 5 let in je po izteku te dobe 
lahko ponovno imenovan. 

Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z 
njim pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja mandata v 
imenu sveta knjižnice njegov predsednik / predsednica (v 
nadaljevanju: predsednik). 
 

9. člen 
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor: 
• ima najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne, 

humanistične, umetnostne ali izobraževalne smeri 
(pod zahtevano izobrazbo je mišljena izobrazba 
sedme ravni, določena z uredbo o klasifikacijskem 
sistemu izobraževanja in usposabljanja in sicer: 
visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), 
specializacija oz. magisterij po visokošolski 
strokovni izobrazbi (prejšnji) ali magistrska 
izobrazba (2. bolonjske stopnje); 

• ima opravljen izpit iz bibliotekarske stroke, v skladu 
z zakonom, ki ureja knjižničarstvo in podzakonskim 
aktom, ki določa pogoje za opravljanje 
bibliotekarskega izpita oz. ga je dolžan opraviti v 
roku enega leta od nastopa mandata; 

• ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki se 
presojajo v skladu s 13. točko 6. člena Zakona o 
javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 upb, s 
spremembami in dopolnitvami). Zaželene so 
izkušnje v bibliotekarski oz. knjižničarski stroki;  

• ima vodstvene sposobnosti; 
• ima znanje uradnega jezika, v skladu z Uredbo o 

potrebnem znanju slovenščine za posamezne 
poklice oz. delovna mesta v državnih organih in 
organih samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih 
javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Ur. list RS, 
št. 22/08); 

• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev. 

 
10. člen 

Naloge direktorja: 
• organizira delo javnega zavoda, 
• sprejema strateški načrt, ki upošteva cilje in 

prioritete lokalnega programa za kulturo, 
• sprejema program dela, 
• sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem 

mnenju reprezentativnega sindikata v javnem 
zavodu, 

• sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po 
predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v 
javnem zavodu, 
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• sprejema kadrovski načrt, 
• sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in 

investicijskega vzdrževanja, 
• sprejema druge akte, ki urejajo pomembna 

vprašanja v zvezi z delom javnega zavoda, 
• poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki 

lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega 
zavoda, 

• pripravi letno poročilo, 
• sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, 
• je obvezno prisoten na vseh sejah sveta javnega 

zavoda in  
• naloge v skladu z zakonodajo na področju 

knjižničarstva. 
 

11. člen 
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor 

zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb 
v okviru s strani ustanoviteljic potrjenega finančnega 
načrta. 

Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, 
določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje 
posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi 
pooblastili znotraj zavoda, v skladu z aktom o notranji 
organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest. 
 

12. člen 
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata poleg 

razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih tudi 
zaradi: 
• bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katerih je 

javni zavod ustanovljen, 
• če v rokih, ki so določeni z zakoni in tem odlokom 

ne uskladi internih aktov, 
• če ne ravna s sredstvi v skladu s finančnim načrtom 

in programom dela, 
• hujših kršitev, ki jih ugotovijo pristojne službe, 
• če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje. 
• na lastno željo. 
Direktorja se razreši po enakem postopku, kot to velja 

za njegovo imenovanje. 
 
Svet knjižnice 
 

13. člen 
Javni zavod Knjižnico Ksaverja Meška upravlja svet 

zavoda (v nadaljevanju: svet knjižnice). 
Svet knjižnice ima sedem članov/članic (v nadaljevanju 

člani), sestavljajo pa ga: 
• pet predstavnikov/predstavnic (v nadaljevanju: 

predstavnikov) ustanoviteljev, 
• en predstavnik delavcev knjižnice in 
• en predstavnik uporabnikov. 
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti in 

sicer tri predstavnike Občinski svet mestne občine 
Slovenj Gradec in dva predstavnika Občinski svet občine 
Mislinja. 

Predstavnike delavcev knjižnice izvolijo delavci 
knjižnice na neposrednih in tajnih volitvah. 

Predstavnika uporabnikov, na predlog direktorja 
knjižnice občinska sveta ustanoviteljic. Podrobnejši 
postopek izbora in priprave kandidature predstavnika 
uporabnikov določa statut zavoda.  

Mandat članov sveta traja 4 leta in začne teči z dnem 
konstituiranja sveta. Mandat predstavnikov ustanovitelja 
je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 
90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. V 
tem času mora nov občinski svet imenovati nove 
predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov 

dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo 
funkcijo.  

Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelje 90 dni pred 
potekom mandata članov sveta zavoda. 
 

14. člen 
Naloge sveta knjižnice: 
• nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega 

zavoda, 
• spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega 

zavoda, 
• predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo 

lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja, 
• ocenjuje delo direktorja in odloča o njegovem 

nagrajevanju, 
• daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, 

finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, 
organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav 
in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo 
izvajanje, 

• ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa 
dela glede na namen, zaradi katerega je javni 
zavod ustanovljen,  

• obravnava program investicij in vzdrževalnih del ter 
o tem podaja svoje mnenje, 

• sprejema tiste splošne akte, za katere je tako 
določeno v zakonu in podzakonskih aktih 

• daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, 
• imenuje in razreši direktorja, 
• sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja in izvaja 

druge pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do 
direktorja, 

• obravnava vprašanja s področja strokovnega dela 
javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge 
in pobude za reševanje teh vprašanj, 

• daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem 
javnega zavoda. 

Podrobnejše delovanje uredi svet knjižnice s 
poslovnikom. 
 

15. člen 
Član sveta je lahko na predlog direktorja ali 

predsednika sveta razrešen pred potekom mandata za 
katerega je imenovan, če: 
• sam zahteva razrešitev, 
• na predlog upravičenega predlagatelja.  
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas izteka 

mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem 
postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni 
član. 
 
V. Sredstva za delo in odgovornost za obveznost 

zavoda 
 

16. člen 
Za izvajanje knjižničarske dejavnosti dajeta 

ustanoviteljici javnemu zavodu Knjižnica Ksaverja Meška 
v upravljanje nepremičnine in opremo kot sledi: 

Knjižnica Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu: 
• prostori v PTC Katica, Ronkova 4, Slovenj Gradec, 

parc. št. 790/9 k.o. Slovenj Gradec, v drugem 
nadstropju in mansardi,  

• oprema v zgoraj navedenih prostorih.  
• Knjižnica Mislinja: 
• prostori v pritličju stanovanjskega bloka Šentlenart 

27, Mislinja, parc. št. 79/ 45, k.o. Šentilj pod 
Turjakom, 

• oprema v zgoraj navedenih prostorih. 
• Knjižnica Podgorje: 
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• prostori v Osnovni šole Podgorje pri Slovenj 
Gradcu, Podgorje 172, Podgorje, 

• oprema v zgoraj navedenih prostorih.  
• Knjižnica Pameče: 
• prostori Druge osnovne šole Slovenj Gradec 

Podružnica Pameče, Pameče 134, Slovenj Gradec,  
• oprema v zgoraj navedenih prostorih.  
Za izvajanje knjižničarske dejavnosti ustanoviteljici 

javnemu zavodu Knjižnica Ksaverja Meška nepremičnine 
in opremo dajeta s sklepom o upravljanju.  

Zavod je dolžan upravljati s premoženjem s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

17. člen 
Zavod pridobiva sredstva za upravljanje svoje 

dejavnosti iz proračuna lokalnih skupnosti. Poleg tega 
lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov: 
• s članarinami in zamudninami. 
• s prodajo rabljenega knjižničnega gradiva na trgu, 
• z donacijami, darili in 
• iz drugih zakonitih virov. 
Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih zagotavljajo 

ustanoviteljice iz proračuna, pokrivajo finančna sredstva 
za plače, za materialne stroške za delo, za nakup 
knjižničnega gradiva ter za nakup in vzdrževanje 
prostorov in opreme. 
 

18. člen 
Ustanoviteljici zagotavljata sredstva za izvajanje javne 
službe knjižnice skladno s soustanoviteljsko pogodbo, po 
kateri sta udeleženi z nerazdelnima deležema, in sicer 
Mestna občina Slovenj Gradec z 78,90% deležem in 
Občina Mislinja z 21,10% deležem. 
 

19. člen 
Knjižnica samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari 

z opravljanjem svoje dejavnosti. Knjižnica ločeno 
izkazuje prihodke in odhodke po posameznih virih 
financiranja. 

Presežek prihodkov nad odhodki zavod razporedi v 
skladu z zakonom, po predhodno pridobljenem soglasju 
ustanoviteljic. Če odhodki presegajo prihodke pri 
izvajanju javne službe, pokrijeta primanjkljaj 
ustanoviteljici sorazmerno z ustanoviteljskim deležem 
oziroma se primanjkljaj pokrije z morebitnim presežkom 
prihodkov iz javne službe iz preteklih let. 

O načinu, višini ter ukrepih pri pokrivanju primanjkljaja 
odločata ustanoviteljici na podlagi sanacijskega 
programa, ki ga sprejme svet zavoda. 
 
VI. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v 

pravnem prometu 
 

20. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v 
okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in 
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod 
odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s 
katerimi razpolaga. 
 

21. člen 
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last 
ustanoviteljev. S premičnim premoženjem upravlja zavod 
samostojno v skladu z letnim načrtom, z nepremičninami 
pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja – lastnika 
premoženja. 
 

22. člen 
Ustanoviteljici imata do knjižnice naslednje pravice in 

obveznosti: 

• ugotavljata skladnost programov dela, finančnih 
načrtov in razvojnih načrtov s plani ustanoviteljic, 

• spremljata skladnost porabe sredstev z letnim 
programom in finančnimi načrti, 

• odločata o statusnih spremembah, 
• zagotavljata sredstva za delo, 
• opravljata druge zadeve, določene s tem odlokom 

in drugimi predpisi. 
 

23. člen 
V primeru, da posamezna ustanoviteljica ne izpolnjuje 
svojih obveznosti po tem odloku, knjižnica obvesti 
ministrstvo, pristojno za kulturo, in predlaga 
prerazporeditev sredstev za nemoteno delovanje 
knjižnice. 
 

24. člen 
Knjižnica je dolžna ustanoviteljicama vsako leto poročati 
o poslovanju knjižnice in posredovati druge podatke, ki 
so potrebni za izvrševanje ustanoviteljske funkcije. 
 
VII. Odgovornosti ustanovitelja za obveznosti 

zavoda 
 

25. člen 
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata 

ustanovitelja do višine sredstev, ki se v tekočem letu 
zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljic za delovanje 
zavoda. 

Ustanovitelja ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz 
naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge 
naročnike. 
 
VIII. Prehodne in končne določbe 
 

26. člen 
Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda s 

tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve 
tega odloka.  

Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s 
tem odlokom se uporabljajo določila obstoječih splošnih 
aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.  
 

27. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo z delom člani 
sveta knjižnice in direktor do izteka mandata za katerega 
so bili imenovani oziroma izvoljeni. 
 

28. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 27/04, 80/05, 60/07, 47/10) v celoti.  
 

29. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 
naslednji dan po zadnji objavi. 
 
Številka: 014-0021/2017 
 

 Mestna občina Slovenj Gradec 
 Andrej Čas, župan 

 
Številka: 612-02/2007 
Datum: 10.11.2017 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 
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OBČINA PODLEHNIK 
 
1114. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 

Občine Podlehnik za leto 2017 – 2. rebalans 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US in 76/08, 
100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010), 40. člena 
Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 
11/2011) in 95. člena Statuta Občine Podlehnik je 

občinski svet Občine Podlehnik(Uradni list RS, št. 96/09)  
na 18. redni seji, ki je bila dne 30.11. 2017 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

PODLEHNIK ZA LETO 2017 – 2. REBALANS 
 

1. člen 
 V Odloku o spremembi odloka o proračunu Občine 
Podlehnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin 
21/2017 z dne 28.04.2017) se 2. člen spremeni tako, da 
se glasi: 

 

KONTO 
  

OPIS 
Rebalans 

2017-2  
v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 1.834.112 
      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 1.641.133 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      1.437.668 
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.332.434 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 59.014 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 46.120 
706   DRUGI DAVKI 100 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 203.465 
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  81.345 
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 2.500 
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  5.100 
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 20 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 114.500 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 13.310 
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 10 
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 13.300 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    179.669 
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 179.669 

741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0 

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 
786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 
787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 1.900.916 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 718.052 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 154.788 
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 17.830 
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  465.284 
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 50.150 
409   REZERVE 30.000 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 728.436 
410   SUBVENCIJE 53.100 
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 412.160 
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 41.764 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  221.412 
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 418.036 
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 418.036 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 36.392 
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 17.592 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 18.800 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -66.804 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
(750+751+752) 0 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
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752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0 

440   DANA POSOJILA 0 
441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 0 
C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 122.890 
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  122.890 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) -189.694 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -122.890 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 66.804 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 288.425 
    - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA   

 
2. člen 

Ostale določbe Odloka o spremembi odloka o proračunu 
občine Podlehnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih 
občin 21/2017) ostanejo nespremenjene. 
 

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

Uradnem glasilu slovenskih občin.  
Z dnem veljavnosti tega Odloka preneha veljati Odlok o 

spremembi odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 
2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2017 z dne 
28.04.2017.). 
 
Številka: 032-2/2015-50 
Datum: 30.11.2017 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 

 
 

 
1115. Odlok o načinu opravljanja obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja 
s komunalnimi odpadki v Občini Podlehnik 

 
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni 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), 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
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 (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN 
in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 
15/17 – odl. US), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 
37/15 in 69/15) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik 
(Uradni list RS, št. 96/2009 in Uradno glasilo Slovenskih 
občin, št. 21/2017 je Občinski svet Občine Podlehnik na 
svoji 18. redni seji, dne 30. 11. 2017, sprejel 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNIH OBČINSKIH 

GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S 
KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI PODLEHNIK 

 
SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 
 

1. člen 
(namen odloka) 

Ta odlok določa način opravljanja obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb:  
• zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
• obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in  
• odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov  
(v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine 
Podlehnik (v nadaljevanju: občina). 
 

2. člen 
(uporaba izrazov) 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

3. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se določa način opravljanja javne 
službe, ki obsega: 

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja 
javne službe, 

2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo 
prostorsko razporeditev,  

3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne 
službe, 

4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne 
službe,  

5. vire financiranja javne službe in način njihovega 
oblikovanja, 

6. vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 
javne službe, ki so lastnina občine, 

7. način obračunavanja  storitev javne službe, 
8. javna pooblastila izvajalca gospodarskih javnih 

služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v 
nadaljevanju: izvajalec javne službe), 

9. nadzor nad izvajanjem javne službe, 
10. kazenske določbe, 
11. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj 

javne službe. 
 

4. člen 
(cilji ravnanja z odpadki) 

Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so: 
• zagotoviti učinkovito organiziranost za uspešno 

doseganje predpisanih standardov in ciljev ravnanja 
z odpadki v Evropski skupnosti (v nadaljevanju: ES) 
in Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS), 

• zagotoviti preprečevanje nastajanja in 
zmanjševanje količine odpadkov, ki se odlagajo in iz 
katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, 

• uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj 
komunalnih odpadkov«, 
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• zagotoviti preprečevanje nenadzorovanega 
odlaganja odpadkov, 

• zagotoviti učinkovit zajem in ločeno zbiranje 
posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka po 
sistemu »od vrat do vrat«, 

• zagotoviti vračanje koristnih odpadkov v ponovno 
uporabo (recikliranje), 

• zagotoviti izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno 
ravnanje z njimi, 

• zagotoviti izločanje bioloških odpadkov, ter ustrezno 
ravnanje z njimi, 

• zagotoviti oddajo mešanih komunalnih odpadkov v 
obdelavo pred odlaganjem na odlagališču 
komunalnih odpadkov, 

• izboljšati dostop do storitev javne službe, 
• zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov 

glede na vir nastajanja odpadkov, 
• osveščanje in obveščanje uporabnikov javne službe 

o učinkovitem ravnanju z odpadki.  
 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega 
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem 
odlokom, se uporabljajo predpisi s področja varstva 
okolja. 
 

6. člen 
(opredelitev pojmov) 

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo 
naslednji pomen: 

1. Komunalni odpadek po tem odloku je odpadek iz 
gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi 
podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, 
storitvene ali druge dejavnosti in je uvrščen v 
skupino odpadkov s številko 20 s seznama 
odpadkov in podskupino s številko 15 01 s seznama 
odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z 
odpadki (v nadaljevanju tega odloka: odpadek). 

2. Povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: 
povzročitelj) je po tem odloku vsaka fizična ali 
pravna oseba, katere delovanje ali dejavnost 
povzroča  nastajanje komunalnih odpadkov. 

3. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov (pravna 
ali fizična oseba), ki ima odpadke v posesti. 

4. Drugi uporabnik je vsak uporabnik (samostojni 
podjetniki, družbe, pravne osebe), razen 
gospodinjstva. 

5. Uporabnik storitev javne službe je oseba, ki skladno 
s tem odlokom izpolnjuje pogoje za vključitev v 
sistem obveznega ravnanja s komunalnimi odpadki. 

6. Prepuščanje odpadkov po tem odloku je oddaja 
odpadkov v nadaljnje ravnanje izvajalcu javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, skladno s Tehničnim pravilnikom o 
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podlehnik 
(v nadaljevanju: tehnični pravilnik). 

7. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih 
njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, 
njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje 
zaradi oddaje v obdelavo. 

8. Izvajalec javne službe je oseba, ki je s strani občine 
izbran izvajalec, ki opravlja dejavnost javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki, v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe ali 
zakonom, ki ureja javno zasebno partnerstvo.  

9. Prevzemno mesto je v naprej določen prostor, kjer 
povzročitelji odpadkov v predpisanih zabojnikih ali 
tipiziranih vrečah z logotipom izvajalca prepuščajo 
odpadke izvajalcu javne službe. 

10. Zbirno mesto je prostor, kjer imajo uporabniki 
nameščene predpisane zabojnike za zbiranje 
komunalnih odpadkov v času do prevzema 
odpadkov. 

11. Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, 
vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in 
predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do 
naprave za obdelavo odpadkov.  

12. Ločene frakcije komunalnih odpadkov (v 
nadaljevanju: ločene frakcije) so nenevarne in 
nevarne frakcije, skladno s številko odpadka iz 
predpisa o ravnanju z odpadki, ki se ločeno zbirajo 
na mestu njihovega nastanka ali na za to določenih 
lokacijah po programu in urniku iz tehničnega 
pravilnika ter prepuščajo izvajalcu javne službe 
ločeno od mešanih komunalnih odpadkov. 

13. Nenevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso 
nevarni odpadki in so določene v predpisu o 
ravnanju z odpadki. 

14. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo 
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja 
ravnanje z odpadki. Med nevarne frakcije se 
uvrščajo tudi nenevarne frakcije, ki so onesnažene 
z nevarnimi snovmi ali so jim primešani nevarni 
odpadki. 

15. Kosovni odpadki so komunalni odpadki s številko 20 
03 07 iz seznama odpadkov, vključno s pohištvom 
in vzmetnicami, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali 
teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali 
vrečah za druge komunalne odpadke. 

16. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej 
določeno mesto za prevzem kosovnih odpadkov, 
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz objektov v 
neposredni okolici izvajalcu javne službe te 
odpadke prepuščajo.  

17. Odpadna električna in elektronska oprema (v 
nadaljnjem besedilu: OEEO)  je OEEO, ki prihaja iz 
gospodinjstev, in OEEO, ki prihaja iz trgovine, 
proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih 
dejavnosti ter javnega sektorja, in je zaradi svoje 
narave in količine podobna OEEO iz gospodinjstev. 
OEEO, ki nastane iz EEO, katere uporaba je 
verjetna v gospodinjstvu, se v vsakem primeru šteje 
za OEEO iz gospodinjstev, tudi če to EEO 
uporabljajo uporabniki, ki niso gospodinjstvo. 

18. Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni 
odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane 
frakcije, ali ostanki iz predelave ločeno zbranih 
frakcij in kosovnih odpadkov, ki jih zaradi njihove 
sestave ali načina nastajanja praviloma ni možno 
razvrstiti v skupino »Ločeno zbrane frakcije« ali v 
druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino 
»Embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki 
je komunalni odpadek« v seznamu odpadkov iz 
predpisa o ravnanju z odpadki. 

19. Biološki odpadki so odpadki, ki se uvrščajo na 
seznam odpadkov pod številko 20 02 01 
(biorazgradljivi odpadki) v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadki. 

20. Zeleni vrtni odpad so biološko razgradljivi odpadki z 
vrtov in parkov (npr. odpadne veje, trava in listje), 
razen odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju površin 
ter žaganje in lesni odpadki, če les ni obdelan s 
premazi ali lepili, ki vsebujejo težke kovine ali 
organske spojine. 

21. Odpadna embalaža je odpadna prodajna ali 
sekundarna embalaža, ki je komunalni odpadek 
skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo 
in odpadno embalažo.  

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

23. Zbiralnica je prostor, na katerem so nameščeni 
zabojniki za prepuščanje določenih ločenih frakcij, 
ki so namenjeni vsem uporabnikom javne službe. 

24. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno 
vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih 
frakcij, ki s postanki po določenem urniku na 
naseljenih območjih omogoča, da povzročitelj 
komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te 
frakcije oddajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij 
je tudi pokrit prostor ali ustrezni zabojnik, ki se ga 
za določen krajši čas začasno uredi in opremi za 
oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij. 

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

26. Posebne plastične vrečke so vrečke označene z 
logotipom izvajalca javne službe. 

(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih 
predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi. 
(3) V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti 
povzročitelja odpadkov po definiciji iz druge točke prvega 
odstavka tega člena, se za povzročitelja šteje lastnik 
zemljišča ali nepremičnine, kjer se odpadki nahajajo. 
(4) Za imetnika odpadkov na javnih površinah, vključno 
z javnimi potmi in lokalnimi cestami, se šteje občina 
oziroma upravljavec javnih površin, ki ga določi občina. 
 

7. člen 
(subjekti ravnanja z odpadki) 

Subjekti ravnanja z odpadki so: 
1. občina, 
2. izvajalec javne službe, 
3. povzročitelji odpadkov, vsaka pravna oseba, 

samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ali posameznik, ki 
na območju občine povzroča komunalne odpadke s 
tem, da stalno, začasno ali občasno: 
• biva v svojih ali najetih nepremičninah, 
• je lastnik počitniške hiše, 
• opravlja poslovno dejavnost, 
• upravlja javne površine (npr. tržnice, sejmišča, 

igrišča, avtobusna postajališča, parke, 
parkirišča, ceste, ulice, trge, pločnike in 
podobno), 

• organizira kulturne, športne in druge javne 
prireditve ali uporablja javne ali zasebne 
površine in druge nepremičnine v namen, ki 
odstopa od njihove običajne javne ali zasebne 
rabe. 

4. Subjekti ravnanja z odpadki so tudi načrtovalci in 
projektanti, ki morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih 
in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi 
zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih 
normativov in standardov tudi določbe tega odloka ter 
obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter 
opremo izvajalca. 
 
 
 

8. člen 
(strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne 

naloge) 
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne 
naloge na področju opravljanja dejavnosti javne službe 
so naloge, ki se nanašajo zlasti na: 
• razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti 

javne službe, 
• investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti 

in napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti 
javne službe, 

• strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe, 
• opravljanje drugih nalog določenih z zakonom. 

(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja 
pristojni organ občinske uprave. 
(3) Naloge iz prve, druge in četrte alineje prvega 
odstavka tega člena se lahko poveri izvajalcu javne 
službe. 
 

9. člen 
(subsidiarno ukrepanje) 

(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne 
obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi 
odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni 
mogoče naložiti določenim ali določljivim povzročiteljem 
ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti 
povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače 
odpraviti. 
(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega 
odstavka dolžan na račun občine zagotoviti zbiranje in 
prevoz komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno 
obremenitev okolja ter oddajo teh odpadkov v obdelavo, 
v skladu s predpisi. 
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena 
povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in 
dolžnost izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov. 
 
ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
 

10. člen 
(oblika izvajanja javne službe) 

Javna služba iz 1. člena tega odloka se izvaja s 
podelitvijo koncesije na celotnem območju občine, in 
sicer: 
• na podlagi javnega razpisa, pri čemer se javni 

razpis objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletni strani občine ali  

• brez javnega razpisa, če se koncesija podeli pravni 
osebi zasebnega ali javnega prava in so izpolnjeni 
vsi predpisani pogoji v skladu z veljavno 
zakonodajo. 

 
11. člen 

(tehnični pravilnik) 
(1) Občinski svet sprejme tehnični pravilnik, ki ga 
pripravi izvajalec javne službe skupaj z občinsko upravo 
občine. 
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega: 

1. Opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki  
2. Tehnologija, pogoji in način zbiranja odpadkov 
3. Frekvenca prevzemanja odpadkov 
4. Tipizacija predpisanih posod za odpadke in merila 

za določanje izhodiščne prostornine opreme za 
zbiranje odpadkov 

5. Minimalni standardi za določitev zbirnih mest, 
prevzemnih mest, začasnih prevzemnih mest in 
zbiralnic ločenih frakcij vključno s skupnimi 
prevzemnimi mesti za nedostopne kraje  

6. Podrobnejši pogoji prepuščanja komunalnih 
odpadkov v zbirnem centru 
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7. Podrobnejša vsebina registra zbirnih in prevzemnih 
mest, zbiralnic in zbirnih centrov 

8. Drugi pogoji glede minimalnih oskrbovalnih 
standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki 
skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne 
službe 

9. Javne prireditve in čistilne akcije 
10. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki  
11. Obračun storitev ravnanja z odpadki 
12. Reklamacijski postopek 
13. Izterjava  
14. Nadzor na terenu 
15. Prehodne in končne določbe 

(3) Tehnični pravilnik se objavi v uradnem glasilu 
občine. 
 

12. člen 
(izvajalec javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe zagotavlja izvajanje javne 
službe na celotnem območju občine, v skladu s predpisi 
RS in predpisi občine, ki urejajo področje javne službe, 
tako da so storitve javne službe dostopne vsem 
povzročiteljem odpadkov pod enakimi pogoji. 
(2) Določene storitve javne službe lahko v imenu in za 
račun izvajalca javne službe, s soglasjem občine, izvaja 
podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki 
urejajo področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje pogoje 
za izvajanje javne službe. 
 
VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV 
 

13. člen 
(odpadki, ki so in niso predmet tega odloka) 

(1) Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in 
njim podobni odpadki, ki nastajajo v bivalnem okolju, v 
proizvodnih in storitvenih dejavnostih ter na površinah in 
v objektih v javni rabi  ter so pretežno trdni in po svoji 
sestavi heterogeni. 
(2) Določbe tega odloka ne veljajo za greznične gošče. 
Prav tako ne veljajo za nevarne odpadke, ki nastajajo 
izven gospodinjstev, v industriji in obrti. Predmet odloka 
niso živalski odpadki, ki se predelujejo v kafileriji. Ravno 
tako niso predmet tega odloka gradbeni odpadki in 
ruševine, vključno z odpadnimi materiali pri gradnji cest, 
kot tudi vsi ostali odpadki, ki so v seznamu odpadkov iz 
priloge Odločbe Komisije z dne 3. 5. 2000 o nadomestitvi 
Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov 
skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o 
odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju 
seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) 
Direktive 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (Uradni list 
EU, št. L 226 z dne  6. 9. 2000), zadnjič spremenjene s 
Sklepom komisije z dne 18. 12. 2014 o spremembi 
Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v 
skaldu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta (Uradni list EU, št. L 370 z dne 30. 12. 2014). 
 
VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER 
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
 
Vrsta in obseg storitev javne službe 

 
14. člen 

(vrsta in obseg storitev javne službe) 
(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih 
njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe in sicer: 

• storitve prevzemanja določenih vrst komunalnih 
odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah in 
zbirnih centrih; 

• storitve prevoza določenih vrst prevzetih 
komunalnih odpadkov do regijskega centra za 
ravnanje z odpadki; 

• storitve obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov; 

• storitve predhodnega skladiščenja komunalnih 
odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo 
obdelavo ali odlaganje, vključno s prevozom 
preostankov odpadkov po obdelavi iz prejšnje 
alineje na odlagališče za nenevarne odpadke. 

(2) Izvajalec javne službe mora vse prevzete mešane 
komunalne odpadke, biološke odpadke, ločene frakcije 
(odpadni papir in karton; odpadno embalažo iz papirja in 
kartona; odpadno embalažo iz plastike, kovin in 
sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s 
številko odpadka 15 01 06) stehtati pred predhodnim 
skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo v 
nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora 
z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v 
skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.  
(3) Storitve iz prejšnjih odstavkov so v okviru opravljanja 
javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur 
pod enakimi pogoji. 
 

15. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 

(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena tega odloka je 
obvezna za vse uporabnike storitev javne službe. 
(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik 
komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj: 
• pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri 

stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb 
• pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na 

katerem se opravlja storitvena ali proizvodna 
dejavnost; 

• pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v 
katerem se povzroča nastajanje komunalnih 
odpadkov. 

(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do 
uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o 
lastništvu, najemna in podjemna pogodba ali pisno 
soglasje lastnika oziroma upravljavca stavbe ali objekta. 
Povzročitelj odpadkov je dolžan obvestiti izvajalca javne 
službe o pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega 
odstavka v roku osmih (8) dni od izpolnitve predpisanih 
pogojev. 
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz 
prvega odstavka tega člena več, imajo skupaj solidarno 
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe. 
(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti 
uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev 
javne službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma 
objekta ali dela objekta, v kateri stalno ali začasno 
prebiva ena ali več oseb oziroma v ali na katerem se  
opravlja storitvena ali proizvodnja dejavnost ali objekta v 
javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. Če je 
lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno 
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe. 
(6) Povzročitelji odpadkov, ki na podlagi prejšnjih 
odstavkov izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa 
uporabnika glede več nepremičnin na območju občine, 
so za vsako nepremičnino posebej dolžni uporabljati 
storitve javne službe po tem odloku. 
 
Zbiranje komunalnih odpadkov  
 
 



Št. 56/8.12.2017 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1553 
 

 

16. člen 
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov) 

(1) Dejavnost javne službe zbiranja je zbiranje 
komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje 
ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki 
in predpisi, ki urejajo odpadke. 
(2) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v 
okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo 
naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov: 
• ločene frakcije iz podskupin 15 01 in 20 01 s 

seznama odpadkov, 
• kosovni odpadki, 
• odpadki z vrtov, parkov in pokopališč, 
• odpadki iz tržnic, 
• odpadki iz čiščenja cest, 
• mešani komunalni odpadki, 
• biološko razgradljivi kuhinjski odpadki, 
• izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja 

ravnanje z izrabljenimi gumami. 
(3) Izvajalec javne službe mora na podlagi prvega 
odstavka tega člena zagotoviti naslednje naloge: 
• zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat 

do vrat, 
• zbiranje kosovnih odpadkov v zbirnih akcijah ali na 

poziv uporabnika, 
• zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in 

premičnih zbiralnicah, 
• zbiranje odpadkov v zbirnem centru, 
• predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje 

zbranih odpadkov v zbirnem centru, 
• izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih 

odpadkov, 
• oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,  
• ozaveščanje in obveščanje uporabnikov.   

(4) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se 
nevarne frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih 
frakcij komunalnih odpadkov. 
(5) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke 
izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in 
označene zabojnike ali vreče, postavljene na zbirnih 
mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na 
način, ki so določeni s tem odlokom in tehničnim 
pravilnikom. 
 

17. člen 
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij) 

(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo: 
• redno prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov 

po sistemu »od vrat do vrat« 
• redno prevzemanje ločenih frakcij (odpadni papir in 

karton; odpadno embalažo iz papirja in kartona; 
odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih 
materialov kot odpadno mešano embalažo s 
številko odpadka 15 01 06) zbrane po sistemu »od 
vrat do vrat«, 

• redno prevzemanje bioloških odpadkov po sistemu 
»od vrat do vrat«, 

• redno prevzemanje ločenih frakcij (odpadne 
embalaže iz stekla) v zbiralnicah ločenih frakcij, 

• redno prevzemanje kosovnih odpadkov v 
zbiralnicah  in premičnih zbiralnicah,  

• redno prevzemanje odpadkov v zbirnih centrih, 
• redno prevzemanje odpadkov z vrtov, parkov in 

pokopališč, 
• redno prevzemanje odpadkov iz tržnic, 
• redno prevzemanje odpadkov iz čiščenja cest, 
• redno prevzemanje ločenih frakcij zelenega vrtnega 

odpada v zbirnih centrih, 

• redno prevzemanje izrabljenih gum v skladu s 
predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami 
v zbirnih centrih, 

• redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih 
centrih.  

(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo: 
• redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih 

povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v 
zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah nevarnih 
frakcij. 

(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način 
ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in  drugega 
odstavka tega člena določi s tehničnim pravilnikom in z 
letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Program za vsako naslednje leto izdela izvajalec javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in 
ga posreduje občini v potrditev najpozneje do 15. oktobra 
v tekočem letu. 
 

18. člen 
(biološki odpadki) 

(1) Biološki odpadki, ki nastaja pri povzročiteljih 
odpadkov, se mora zbirati ločeno od drugih ločeno 
zbranih frakcij komunalnih odpadkov in od mešanih 
komunalnih odpadkov.  
(2) Za biološke odpadke je potrebno zagotoviti ločeno 
zbiranje in prevzemanje pri povzročiteljih odpadkov na 
območju individualnih gospodinjstev in večstanovanjskih 
objektov.  
(3) Povzročitelji biološke odpadke odlagajo v vodotesni 
tipski zabojnik zavite v papir ali v razgradljivi vrečki. 
(4) Izvajalec javne službe spodbuja povzročitelje 
odpadkov, da lastne biološke odpadke kompostirajo v 
hišnem kompostniku v kolikor jim ta možnost dopušča. 
(5) Povzročitelji, ki se odločijo za lastno kompostiranje 
bioloških odpadkov morajo upoštevati minimalne zahteve 
za pravilno hišno kompostiranje, ki so navedeni v Prilogi  
1, Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in 
zelenim vrtnim odpadom. 
(6) Povzročitelj svojo odločitev o hišnem kompostiranju 
pisno sporoči izvajalcu javne službe na podlagi 
vprašalnika, ki ga izvajalec javne službe posreduje 
povzročiteljem.  
(7) Storitve zbiranja, prevzemanja in ravnanja z 
biološkimi odpadki ter hišnega kompostiranja se 
podrobneje opredeli s tehničnim pravilnikom.   
  

19. člen 
(zbiralnice ločenih frakcij) 

(1) Izvajalec javne službe v zbiralnici zbira: 
• odpadni papir in karton,  
• odpadno embalažo iz papirja in kartona, 
• odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih 

materialov kot odpadno mešano embalažo s 
številko odpadka 15 01 06 ter 

• odpadno embalažo iz stekla. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalcu javne službe 
v zbiralnici ni treba zagotoviti ločenega zbiranja za 
odpadke iz prejšnjega odstavka, kadar jih zbira po 
sistemu od vrat do vrat.  
(3) Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov 
vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.  
(4) Zbiralnica je lahko namenjena tudi za prepuščanje 
odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja 
pri opravljanju trgovske ali storitvene dejavnosti, tistim 
izvirnim povzročiteljem te odpadkov, ki se o tem 
dogovorijo z izvajalcem javne službe.  
(5) V občini mora biti ustrezno število zbiralnic, tako da 
je posamezna zbiralnica urejena za največ 500 
prebivalcev.  
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(6) Zbiralnice morajo biti praviloma urejene v 
stanovanjskih območjih, večjih trgovinah ali trgovskih 
centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah, vrtcih 
in drugih ustanovah.  
(7) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti v mestih in 
soseskah z več večstanovanjskimi objekti zbiralnica 
urejena na vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici 
prepuščajo odpadni papir, karton, odpadna embalaža iz 
papirja in kartona ter odpadna embalaža iz stekla. 
Zbiralnica mora biti urejena na vsakih 300 prebivalcev, če 
je opremljena tudi z zabojnikom za prepuščanje odpadne 
embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.  
 

20. člen 
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic ločenih frakcij) 

(1) Zbiralnice ločenih frakcij se uredijo na javnih 
površinah, ki so dostopne za transportna vozila, če se s 
tem ne ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko 
zaradi ureditve zbiralnice ločenih frakcij ogrožena 
splošna raba javne površine, občina zagotovi drugo 
primerno javno površino.  
(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico ločenih 
frakcij z zabojniki za ločeno zbiranje komunalnih 
odpadkov. Tipi in oznake zabojnikov za posamezne 
ločene frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s 
tehničnim pravilnikom.  
(3) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki 
stojijo na utrjeni ali tlakovani površini. 
(4) Zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da: 
• izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke iz prvega 

ostavka 19. člena na preprost način in brez 
dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo 
nevarnost za človekovo zdravje, 

• se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne 
onesnažujeta zbiralnica  in njena okolica ter ni 
čezmernega obremenjevanja s hrupom in 
neprijetnimi vonjavami.   

(5) Zabojniki na zbiralnici ločenih frakcij morajo biti 
označeni z navedbo vrst odpadkov, katerim so 
namenjeni.  
(6) Izvajalec javne službe prazni zabojnike iz prve, 
druge in tretje alineje prvega odstavka 19. člena vsaj 
enkrat na 14 dni, zabojnik iz četrte alineje prvega 
odstavka 19. člena pa vsaj enkrat mesečno. Na podlagi 
obvestila o posameznem polno naloženem zabojniku iz 
prve, druge, tretje in četrte alineje prvega odstavka 19. 
člena pa tudi pogosteje.  
(7) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz 
prve, druge, tretje in četrte alineje prvega odstavka 19. 
člena stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem 
centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. 
Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, 
da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo 
ravnanja z odpadki. 
 

21. člen 
(premična zbiralnica nevarnih frakcij) 

(1) Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira: 
• nevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o 

obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov, 

• nenevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe 
o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov, 

• zelo majhno OEEO v skladu s prepisom, ki ureja 
ravnanje z odpadno električno in elektronsko 
opremo.  

(2) Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim 
povzročiteljem komunalnih odpadkov.  
(3) V naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, mora 
izvajalec javne službe zagotoviti prevzemanje odpadkov 

iz prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno. Če je 
gostota poselitve v takem naselju hkrati večja od 500 
prebivalcev na km2, pa najmanj dvakrat v koledarskem 
letu.  
(4) Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na 
prevzemnem mestu trajati vsaj 60 minut, pri čemer se 
število krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje 
odpadkov omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem ter 
odpadkov.  
(5) Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred 
ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji 
spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema 
odpadkov, izbirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o 
tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi 
vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, 
in navodila za njihovo prepuščanje.  
 

22. člen 
(urejanje in vzdrževanje premične zbiralnice) 

(1) Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki 
ali vrečami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov iz 
prvega odstavka 21. člena tega odloka. Zabojniki ali 
vreče pa morajo biti označene s številkami odpadkov. 
(2) Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s 
predpisi, ki ureja prevoz nevarnega blaga.  
(3) Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana 
tako, da: 
• je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do 

vsebine zabojnikov in  
• se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne 

onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica 
ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in 
neprijetnimi vonjavami. 

(4) V premični zbiralnici mora odpadke od uporabnikov 
prevzemati oseba, ki je usposobljena po programu 
izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju 
z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.  
(5) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz 
prvega odstavka prejšnjega člena stehtati pred 
predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred 
oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v 
nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je 
mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z 
odpadki.   
 

23. člen 
(zbiranje komunalnih odpadkov) 

(1) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, bioloških 
odpadkov, za  prevzemanje ločenih frakcij (odpadni papir 
in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; 
odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih 
materialov kot odpadna mešana embalaža s številko 
odpadka 15 01 06) se uporabljata  dva sistema: 
• Zbiralni sistem – povzročitelji odpadkov odpadke 

odlagajo v tipske zabojnike ali vreče, ki so locirane 
v neposredni bližini pri povzročiteljih.  

• Prenašalni sistem – zbirno oziroma odjemno mesto 
je namenjeno več povzročiteljem skupaj, ki odpadke 
odlagajo v skupne tipske zabojnike. 

(2) Sistem zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, 
bioloških odpadkov, ločenih frakcij (odpadni papir in 
karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna 
embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot 
odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06) 
je namenjen za: 
• gospodinjstva v individualnih stanovanjskih objektih, 
• gospodinjstva v večstanovanjskih objektih, 
• obrt, industrijo, poslovne prostore, javne zavode in 

druge osebe javnega/zasebnega prava, 
• pokopališča, tržnice, kulturne in športne objekte. 
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(3) Prenašalni sistem zbiranja mešanih komunalnih 
odpadkov, ločenih frakcij (odpadni papir in karton; 
odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna 
embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot 
odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06) 
je namenjen za: 
• povzročitelje odpadkov na območjih, ki so trajno ali 

začasno nedostopna za komunalna vozila (npr. 
redko poseljena območja, počitniške hiše, delo na 
cestah ). 

 
24. člen 

(prevzemanje komunalnih odpadkov) 
(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov, 
bioloških odpadkov, ločenih frakcij (odpadni papir in 
karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna 
embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot 
odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 
06), se opravlja na prevzemnih mestih, kjer so 
povzročitelji dolžni po vnaprej določenem programu 
(urniku) prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe v 
tipiziranih zabojnikih, vrečah. 
(2) Druge zabojnike ali vreče za prepuščanje 
komunalnih odpadkov, ki jih ne določa tehnični pravilnik, 
ni dovoljeno uporabljati. 
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje 
mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov, 
ločenih frakcij (odpadni papir in karton; odpadna 
embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz 
plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna 
mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06) od 
uporabnikov skladno z razporedom in urnikom iz 
tehničnega pravilnika. Urnik prevzemanja mešanih 
komunalnih odpadkov  za pogodbene uporabnike 
izvajalec javne službe zagotovi na podlagi pogodbe, 
skladno s tehničnim pravilnikom.  
(4) V primeru, da izvajalec javne službe ugotovi ob 
prevzemanju odpadkov, da povzročitelj ne ločuje 
odpadkov ali ravna v nasprotju z navodili za ravnanje z 
odpadki, v nasprotju z 17. členom tega odloka ali 
tehničnim pravilnikom, ga je izvajalec dolžan na primeren 
način pisno opozoriti (npr. opozorilo na posode). Če 
povzročitelj tudi po prejemu opozorila ne upošteva 
navodil za ravnanje z odpadki, mu lahko izvajalec javne 
službe ne glede na druge določbe tega odloka zaračuna 
dodatne stroške sortiranja odpadkov skladno s cenikom, 
o nespoštovanju pa obvesti pristojni občinski inšpekcijski 
organ. 
 

25. člen 
(velikost in število obveznih zabojnikov za odpadke) 

(1) Velikost in število obveznih zabojnikov ali vreč za 
posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne 
službe tako, da stimulira ločeno zbiranje komunalnih 
odpadkov. Glede na pogostost prevzemanja odpadkov iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena se število obveznih 
zabojnikov in njihova velikost določi z upoštevanjem 
predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in 
števila povzročiteljev odpadkov skladno z merili, 
določenimi s tehničnim pravilnikom. 
(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni 
mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest 
za namestitev zabojnikov za vse uporabnike, se za 
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, bioloških 
odpadkov, ločenih frakcij (odpadni papir in karton; 
odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna 
embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot 
odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 
06), določijo skupni zabojniki, katerih število in velikost 
določi izvajalec javne službe skladno z merili, določenimi 
s tehničnim pravilnikom. 

(3) Če izvajalec ugotovi, da količina prepuščenih 
odpadkov pri povzročiteljih odpadkov na območju 
večstanovanjskih objektov redno presega prostornino 
zabojnikov za odpadke, določi ustrezno povečanje 
prostornine zabojnika izvajalec javne službe. Dodatne 
zabojnike z oznako izvajalca za mešane komunalne 
odpadke, biološke odpadke, ločene frakcije (odpadni 
papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; 
odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih 
materialov kot odpadna mešana embalaža s številko 
odpadka 15 01 06) zagotovi izvajalec javne službe.  
(4) Če izvajalec ugotovi, da količina prepuščenih 
odpadkov pri povzročitelju odpadkov na območju 
individualnih gospodinjstev redno presega prostornino 
zabojnikov ali predpisanih vrečk za mešane komunalne 
odpadke, biološke odpadke, ločene frakcije (odpadni 
papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; 
odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih 
materialov kot odpadna mešana embalaža s številko 
odpadka 15 01 06), lahko določi ustrezno povečanje 
prostornine zabojnika oziroma si je povzročitelj dolžan 
zagotoviti dodatne predpisane vreče z oznako izvajalca 
za ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna 
embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz 
plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna 
mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06). 
 

26. člen 
(zbirno mesto) 

(1) V času do predvidenega prevzema komunalnih 
odpadkov se odpadki zbirajo v vrečah ali zabojnikih, ki so 
nameščeni na zasebnih površinah, ob večstanovanjskih 
objektih (npr. blokovskih naseljih) na pripadajočem 
zemljišču k stavbi. Povzročitelji morajo zagotoviti, da se 
odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in 
onesnaževanja okolice. 
(2) Za vzdrževanje, urejenost in čistočo zbirnih mest na 
zasebnih površinah, ob večstanovanjskih objektih na 
pripadajočih zemljiščih k stavbi, skrbijo povzročitelji 
odpadkov ali zanje upravljavci večstanovanjskih objektov.   
(3) Povzročitelj mora pred predvidenim časom 
prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov, bioloških 
odpadkov, ločenih frakcij (odpadni papir in karton; 
odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna 
embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot 
odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06) 
zagotoviti, da zaprt zabojnik ali vreče prestavi z zbirnega 
mesta na prevzemno mesto ob transportni poti, po 
prevzemu odpadkov pa prazne zabojnike takoj vrne na 
zbirno mesto. 
(4) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko 
zbirna mesta hkrati tudi prevzemna mesta, če s tem ni 
motena uporaba javne površine. 
 

27. člen 
(prevzemna mesta in transportne poti) 

(1) Prevzemno mesto za odpadke je ustrezno urejen 
prostor, od koder izvajalec javne službe redno prevzema 
odpadke. Prevzemno mesto določi izvajalec javne službe 
praviloma ob robu pločnika, magistralne, regionalne, 
lokalne in krajevne ceste. Če povzročitelj ne soglaša z 
lokacijo prevzemnega mesta, določi prevzemno mesto na 
predlog katere koli stranke pristojni organ občinske 
uprave. 
(2) Ob določanju lokacij za zbirna in prevzemna mesta 
je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-
tehnične in požarno-varnostne predpise. Zbirna in 
prevzemna mesta ne smejo ovirati ali ogrožati prometa 
na javnih površinah. 
(3) Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ tri (3) 
metre metrov od roba prometne/transportne poti 
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smetarskega vozila. Prometne/transportne poti 
smetarskih vozil, usklajene s cestno prometnimi predpisi 
in tehničnimi lastnostmi vozil, so opredeljene v tehničnem 
pravilniku. 
(4) Prevzemno mesto je lahko tudi hkrati zbirno mesto, v 
kolikor se prevzemno mesto nahaja na površini v zasebni 
lasti, ob večstanovanjskih objektih pa na pripadajočem 
zemljišču k stavbi. 
 

28. člen 
(relacija zbirno – prevzemno mesto) 

Povsod kjer je možno, mora biti zbirno in prevzemno 
mesto na istem prostoru. Kjer to ni možno, so 
povzročitelji komunalnih odpadkov dolžni dostaviti 
tipizirane zabojnike ali posebne plastične vrečke s 
komunalnimi odpadki  na prevzemno mesto do šeste ure 
zjutraj na dan odvoza. 
 

29. člen 
(načrtovanje zbirnih/prevzemnih mest) 

Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih 
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter 
pri prenovi zgradb in delov naselij poleg splošnih 
normativov in standardov upoštevati tudi določbe tega 
odloka, ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja 
odpadkov, vključno z opremo izvajalca. 
 

30. člen 
(začasna prevzemna mesta) 

(1) Če je zaradi del na dovozih k prevzemnim mestom 
začasno oviran dostop za smetarska vozila, mora 
povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem javne 
službe na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na 
primernem začasnem prevzemnem mestu. 
(2) V tem primeru je izvajalec javne službe dolžan 
obvestiti povzročitelje odpadkov o spremenjenem 
prevzemnem mestu. 
 

31. člen 
(vzdrževanje reda in čistoče na zbirnih/prevzemnih 

mestih) 
(1) Zbirna in prevzemna mesta so dolžni vzdrževati 
povzročitelji odpadkov, ki morajo skrbeti za red in čistočo 
na teh mestih ter na dovoznih poteh do odjemnih mest. 
(2) Izvajalec javne službe je dolžan izprazniti zabojnike 
za odpadke oziroma odpeljati posebne plastične vrečke 
tako, da ne ovira prometa več, kot je nujno potrebno za 
opravljanje dejavnosti, ne onesnaži okolice ter ne 
poškoduje zabojnikov za odpadke in okolice, kjer se 
opravlja dejavnost. V primeru, da izvajalec onesnaži 
zbirno/prevzemno mesto, ga je dolžan tudi očistiti. 
(3) Povzročitelji odpadkov so tudi v zimskem času dolžni 
poskrbeti za nemoten dostop izvajalca do prevzemnih 
mest. Povzročitelji so dožni storiti, kar je v njihovi moči, 
da so pokrovi zabojnikov zaprti ne glede na to, ali so na 
zbirnem ali prevzemnem mestu. 
 

32. člen 
(skupna zbirna/prevzemna mesta) 

Za povzročitelje odpadkov na območjih, ki so trajno ali 
začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec v 
dogovoru s povzročitelji odpadkov določi skupna zbirna 
in prevzemna mesta ter način zbiranja mešanih 
komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov, ločenih frakcij 
(odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in 
kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in 
sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s 
številko odpadka 15 01 06). Če so navedena zbirna 
mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, 
ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena. 
 

33. člen 
(zbirni center) 

(1) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru 
obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v 
zabojnikih za naslednje frakcije: 
• nevarne komunalne odpadke iz priloge 2 Uredbe o 

obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov, 

• nenevarne komunalne odpadke iz priloge 2 Uredbe 
o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov, 

• OEEO v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 
odpadno električno in elektronsko opremo, 

• kosovne odpadke, 
• izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja 

ravnanje z izrabljenimi gumami,  
• zemlja, kamenje, gradbeni odpadki (manjše 

količine) in, 
• manjše količine odpadkov, ki vsebujejo trdno vezan 

azbest, v skladu z veljavnimi predpisi in proti plačilu 
stroškov končne oskrbe po veljavnem ceniku 
izvajalca. 

(2) V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki 
imajo status uporabnika, skladno z 15. členom tega 
odloka, kar dokazujejo s potrdilom (položnico) o plačilu 
storitve. 
(3) Pogoji prepuščanja odpadkov na zbirnih centrih so 
določeni v tehničnem pravilniku. 
 

34. člen 
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra) 

(1) Zbirni center mora biti kot infrastruktura lokalnega 
pomena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, 
vpisan v kataster gospodarske infrastrukture v skladu s 
predpisi o urejanju prostora. 
(2) Zbirni center upravlja izvajalec javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov. 
(3) Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da:  
• uporabnik lahko prepusti odpadke na preprost način 

in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko 
pomenilo nevarnost za človekovo zdravje in 

• se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne 
onesnažuje okolje v zbirnem centru ali njegovi 
okolici ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom 
in neprijetnimi vonjavami. 

(4) V zbirnem centru mora nevarne komunalne in 
kosovne odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je 
usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih 
lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz 
predpisa, ki ureja odpadke. 
(5) Izvajalec javne službe mora stehtati vse odpadke, ki 
jih prevzame v zbirnem centru, in vse odpadke, ki jih 
odda v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje 
ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova 
obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki. 
(6) Izvajalec javne službe mora v zbirnem centru 
omogočiti izvajalcu priprave za ponovno uporabo, da vsaj 
iz prevzetega odpadnega tekstila, oblačil in kosovnih 
odpadkov izloči odpadke, primerne za pripravo za 
ponovno uporabo, in mu jih oddati. 
 

35. člen 
(prevzemanje kosovnih odpadkov) 

(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe v 
vsakem naselju kosovne odpadke prevzeti najmanj 
dvakrat v koledarskem letu z zbiralno akcijo na za to 
določenih prevzemnih mestih ali najmanj enkrat v 
koledarskem letu od uporabnika na njegov poziv.   
(2) Zbiranje kosovnih odpadkov je namenjeno vsem 
izvirnim povzročiteljem teh odpadkov. 
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(3) Izvajalec javne službe mora v primeru zbiralne akcije 
iz prvega odstavka tega člena najmanj 14 dni pred 
zbiranjem kosovnih odpadkov na svoji spletni strani 
objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov, 
izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati 
pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in 
opis kosovnih odpadkov, ki jih lahko uporabniki prepustijo 
kot kosovne odpadke, in navodila za njihovo 
prepuščanje.  
(4) Prevzemanje kosovnih odpadkov od uporabnikov 
»na poziv« več kot enkrat letno ni redna storitev 
prevzemanja komunalnih odpadkov in se opravlja proti 
plačilu po ceniku izvajalca javne službe. 
(5) Izvajalec ni dolžan brezplačno prevzemati kosovnih 
odpadkov iz dejavnosti od drugih uporabnikov. Storitev 
se opravlja proti plačilu po ceniku izvajalca javne službe. 
 

36. člen 
(javne prireditve in čistilne akcije) 

(1) Izvajalec javne službe mora za čas trajanja javne 
prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 
1.000 udeležencev, na kraju prireditve zagotoviti 
zabojnike za: 
• ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna 

embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža 
iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot 
odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 
01 06; odpadna embalaža iz stekla), 

• mešane komunalne odpadke ter 
• biološke odpadke.  

(2) Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni 
prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in uporabo 
zabojnikov ali vreč iz prejšnjega ostavka, nosi organizator 
javne prireditve.  
(3) Velikost in število posod, zabojnikov ali vrečk se 
določi glede na število udeležencev javne prireditve. 
Kriterije določi izvajalec v tehničnem pravilniku. 
(4) Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije priglasiti 
izvajalcu in z njim skleniti ustrezen dogovor o načinu 
izvedbe odvoza odpadkov in načinu pokrivanja stroškov 
obdelave in odstranjevanja. Odpadke je obvezno zbirati 
ločeno, skladno s tem odlokom. 
(5) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne 
službe o nameravani prireditvi oziroma čistilni akciji 
najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve. 
(6) Organizator javne prireditve ali čistilne akcije mora 
zbrane odpadke predati izvajalcu javne službe. Izvajalec 
javne službe odpadke iz prvega odstavka tega člena 
prevzame na mestu javne prireditve.  
 

37. člen 
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih 

odpadkov) 
(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države 
nezakonito odloženi komunalni odpadki, odredi občinska 
inšpekcija izvajalcu javne službe njihovo odstranitev, ta 
pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z 
odpadki na račun lastnika zemljišča, v primeru, da izvaja 
posest nad zemljiščem druga oseba, pa na račun osebe, 
ki izvaja posest. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene 
izvršitve. 
(2) Če policija ali inšpekcija odkrije povzročitelja 
nezakonito odloženih odpadkov, ima občina ali država 
pravico in dolžnost od njega izterjati vračilo stroškov iz 
prejšnjega odstavka.  
(3) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v 
lasti osebe zasebnega prava, odredi odstranitev 
komunalnih odpadkov občinska inšpekcija lastniku ali 
drugemu posestniku zemljišča. Pritožba zoper odločbo 
ne zadrži njene izvršitve. 
 

38. člen 
(prevzemanje komunalnih odpadkov iz dejavnosti od 

drugih uporabnikov) 
(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov iz 
dejavnosti od drugih uporabnikov poteka skladno s 
področno zakonodajo, z določili tega odloka, s tehničnim 
pravilnikom in pogodbo s posameznim uporabnikom, 
glede na značilnosti in potrebe dejavnosti, ki jo uporabnik 
izvaja. Predajanje mešanih komunalnih odpadkov 
izvajalcu javne službe je obvezno. 
(2) Minimalni obseg storitve, za katero je izvajalec 
dolžan nuditi storitve, uporabnik pa je dolžan plačati 
zanje, je določen z merili iz tehničnega pravilnika. 
(3) Način in pogostost prevzemanja mešanih 
komunalnih odpadkov uporabnik in izvajalec opredelita v 
pogodbi glede na kategorijo, v katero se uvršča 
uporabnik, skladno z merili iz tehničnega pravilnika. 
(4) Uporabnik iz dejavnosti je zavezan v celoti 
spoštovati določila tega odloka. 
(5) Za prevzemanje ločeno zbranih frakcij odpadkov iz 
dejavnosti od drugih uporabnikov, ki niso komunalni 
odpadki, se uporabnik in izvajalec lahko dogovorita s 
pogodbo. Uporabnik plačuje stroške na podlagi cenika 
izvajalca, ki ga sprejme pristojni organ izvajalca. 
(6) V primeru, da uporabnik iz dejavnosti ne predaja 
ločeno zbrane frakcije odpadkov izvajalcu javne službe, 
mora zagotoviti predpisano ravnanje s posameznimi 
vrstami frakcij.  
 
Obdelava komunalnih odpadkov 
 

39. člen 
(obdelava mešanih komunalnih odpadkov) 

V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo 
storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov v 
skladu s vsakokratnimi predpisi, ki urejajo ravnanje z 
mešanimi komunalnimi odpadki. 
 

40. člen 
(razvrščanje komunalnih odpadkov) 

V okviru javne službe se z izvornim razvrščanjem 
komunalnih odpadkov zagotavlja predhodno ločevanje 
komunalnih odpadkov na osnovne frakcije: 
• ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna 

embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža 
iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot 
odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 
01 06; odpadna embalaža iz stekla),   

• biološke odpadke, 
• kosovne odpadke, 
• nevarne odpadke.  
•  

41. člen 
(tehtanje komunalnih odpadkov) 

V okviru javne službe obdelave odpadkov se zagotavljajo 
storitve tehtanja za vse dostavljene odpadke iz območja 
občine ob prevzemu in ob oddaji obdelanih odpadkov 
različnim prevzemnikom v skladu s predpisi oziroma ob 
prenosu ostanka po obdelavi na odlagališče. 
 
Odlaganje ostankov predelave komunalnih odpadkov 
 

42. člen 
(odlaganje ostankov predelave komunalnih 

odpadkov) 
(1) Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih 
v skladu z določili predpisa, ki ureja odlaganje odpadkov 
na odlagališčih. 
(2) Odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke. 
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je brez 
predhodne obdelave dovoljeno odlagati inertne odpadke, 
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kadar njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, ali druge 
odpadke, če njihova obdelava, s katero se zmanjša 
količina ali nevarnosti za človekovo zdravje ali okolje, ne 
prispeva k namenu, da se v celotnem obdobju trajanja 
odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih vplivov na okolje, 
zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v 
površinske vode, podzemne vode, tla in zrak, in v zvezi z 
globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov in preprečijo tveganja za zdravje ljudi. 
(4) Za obdelane mešane komunalne odpadke se štejejo 
mešani komunalni odpadki, ki so bili obdelani s 
postopkom mehansko-biološke obdelave odpadkov (po 
postopkih z oznakama D8 in D9), pred odlaganjem na 
odlagališču v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov. 
 
POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO 
STORITEV JAVNE SLUŽBE 
 

43. člen 
(splošne obveznosti izvajalca javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne 
službe zagotoviti: 
• nabavo in vzdrževanje opreme iz 52. člena tega 

odloka, 
• redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje 

alineje, vključno z rednim razkuževanjem in 
pranjem, 

• urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je 
nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov, 

• zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o 
zbranih komunalnih odpadkih skladno s predpisi, ki 
urejajo ravnanja z odpadki, 

• evidentiranje števila prevzemov posod za vsako 
posamezno prevzemno mesto po posameznem 
imetniku odpadkov, 

• druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom 
in predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi 
odpadki. 

(2) Izvajalec javne službe mora z odpadki ravnati tako, 
da ni ogroženo človekovo zdravje in se ne škodi okolju, 
ter da ravnanje zlasti: 
• ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in 

živali, 
• ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom 

in neprijetnimi vonjavami, 
• ne povzroča škodljivih vplivov na območje, na 

katerih je predpisan poseben režim v skladu s 
predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, ali predpisi, ki 
urejajo varovanje virov pitne vode in 

• ne predstavlja škodljivih vplivov na krajino ali 
območja, na katerih je predpisan poseben režim v 
skladu s predpisi, ki ureja varstvo kulturne 
dediščine. 

 
44. člen 

(register zbirnih mest, prevzemnih mest in zbiralnic 
ločenih frakcij) 

(1) Izvajalec gospodarskih javnih služb zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov vodi, v obliki 
elektronske baze podatkov, register zbirnih in 
prevzemnih mest za vse uporabnike, register zbiralnic 
ločenih frakcij in register zbirnih centrov. Podrobnejše bo 
vsebina posameznih registrov opredeljena v tehničnem 
pravilniku.   
(2) Izvajalec javne službe mora podatke iz prvega 
odstavka tega člena redno, najmanj pa enkrat letno 
ažurirati. 
(3) Občinski organ pristojen za izvajanje gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, mora na 
poziv izvajalca gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki, po pridobitvi podatkov iz uradnih 
evidenc (ECRP-ja) posredovati le tiste podatke, ki so 
nujno potrebni za izvajanje predmetne gospodarske 
javne službe. 
 

45. člen 
(javna obvestila) 

(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 
mora uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju 
odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. 
Oblike obveščanja so naslednje: 
• navodila za ločevanje odpadkov z brošurami in na 

spletni strani izvajalca javne službe, 
• obvestila in navodila o načinih prepuščanja 

odpadkov, lahko tudi s praktičnimi prikazi pri 
uporabnikih, 

• ozaveščevalne aktivnosti v šolah in vrtcih. 
(2) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 
mora uporabnike na svojih spletnih straneh in najmanj 
enkrat letno na krajevno običajen način obveščati o: 
• lokacijah zbirnih centrov in terminih, v katerih je 

prepuščati odpadke, 
• vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu »od 

vrat do vrat«, v zbiralnicah, premičnih zbiralnicah in 
zbirnih centrih, 

• vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni 
odpadki, 

• prepuščanju OEEO v skladu s predpisom, ki ureja 
odpadno električno in elektronsko opremo, 

• prevzemanju odpadkov s premično zbiralnico, 
• drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov. 

(3) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 
mora povzročitelje bioloških odpadkov na območju, za 
katerega uredi prevzemanje bioloških odpadkov, vsakih 
šest (6) mesecev z javnim naznanilom v sredstvih 
javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine 
obvestiti o: 
• namenih in ciljih izvajanja predpisanega ravnanja s 

kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstev in zelenim 
vrtnim odpadom, 

• prepovedi mešanja kuhinjskih odpadkov iz 
gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada z drugimi 
komunalnimi odpadki, 

• varni in za okolje neškodljivi hrambi kuhinjskih 
odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega 
odpada, 

• možnostih hišnega kompostiranja kuhinjskih 
odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega 
odpada v hišnem kompostniku, 

• minimalnih zahtevah za pravilno hišno 
kompostiranje, 

• načinu prepuščanja kuhinjskih odpadkov iz 
gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada izvajalcu 
javne službe, 

• drugih pogojih za prepuščanje kuhinjskih odpadkov 
iz gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada in 

• o nadaljnjem ravnanju z zbranimi kuhinjskimi 
odpadki iz gospodinjstva in zelenim vrtnim 
odpadom. 

 
46. člen 

(redno obveščanje o pravilnem ravnanju z odpadki) 
(1) Izvajalec javne službe mora z informacijami na svojih 
spletnih straneh uporabnike seznanjati z: 
• ločenim zbiranjem odpadkov v skladu z Uredbo o 

obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov, zlasti o ciljih, prednostih in 
koristih takega načina zbiranja, 
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• hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da 
ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali 
okolje, pred njegovim prepuščanjem, 

• pravilnim prepuščanjem odpadkov v zbiralnicah, 
premični zbiralnici in zbirnem centru, 

• načinom prepuščanja tistih odpadkov, za katere je 
zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben 
način, in 

• tem, da se nenevarni komunalni odpadki, ki so 
onesnaženi z nevarnimi odpadki ali snovmi, 
prepuščajo kot nevarni komunalni odpadki. 

• (2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje 
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada v sredstvih javnega 
obveščanja in na druge krajevno običajne načine 
redno obveščati o: 

• prepovedi mešanja bioloških odpadkov z drugimi 
komunalnimi odpadki, 

• izločanju vseh bioloških odpadkov iz komunalnih 
odpadkov in njihovem obveznem prepuščanju 
izvajalcu javne službe kot ločeno zbrano frakcijo ali 
o možnosti lastne predelave v kompost v hišnih 
kompostnikih, 

• varni in za okolje neškodljivi hrambi bioloških 
odpadkov pred prepustitvijo izvajalcu javne službe. 

 
PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE 
SLUŽBE 
 

47. člen 
(pravice uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo pravico: 
• do trajnega, nemotenega in kvalitetnega 

zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako 
dostopna vsem uporabnikom na območju občine po 
posameznih kategorijah uporabnikov, 

• do uporabe skupnega zabojnika za mešane 
komunalne odpadke,  

• do uskladitve velikosti ali števila zabojnikov skladno 
s predvideno frekvenco odvoza in volumnom 
zabojnika pri imetniku odpadkov, vendar ne več kot 
enkrat letno.  

(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti 
in/ali števila zabojnikov za mešane komunalne odpadke 
na podlagi zahteve uporabnika iz 3. alineje prejšnjega 
odstavka pod pogojem, da: 
• nova zahtevana prostornina zabojnikov ni manjša 

od določene najmanjše prostornine standardnih 
velikosti zabojnikov za mešane komunalne 
odpadke, določene na podlagi tehničnega 
pravilnika, 

• ugotovi, da so se v obdobju zadnjih šestih mesecev 
komunalni odpadki prepuščali na prevzemnem 
mestu te stavbe v zaprtih in ne popolnoma polnih 
zabojnikih. 

(3) Pritožbeni (reklamacijski) postopek, ki se nanaša na 
pravice uporabnikov po tem odloku, je opredeljen v 
tehničnem pravilniku. 
 

48. člen 
(obveznosti uporabnikov) 

Uporabniki imajo obveznost: 
• obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki 

vplivajo na obračun cene storitev javne službe 
najkasneje v osmih (8) dneh po nastanku 
spremembe, 

• redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati 
skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe, 

• zagotoviti, da so posode ali zabojniki in vreče na 
dan prevzema nameščeni na prevzemnem mestu, 

• zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na 
prevzemnih mestih zaprti, 

• vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen 
kadar izvajalec javne službe onesnaži prevzemno 
mesto, 

• zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do 
prevzemnega mesta, 

• uporabljati storitve izvajalca javne službe v skladu z 
določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih 
predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi 
odpadki.  

 
49. člen 

(prepovedi) 
(1) Povzročiteljem oziroma imetnikom odpadkov je 
prepovedano: 
• prepuščati posamezne ločene frakcije in mešane 

komunalne odpadke v zabojnike ali vrečke za 
ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem 
odpadkom, 

• mešati nevarne frakcije z ločeno zbranimi frakcijami 
ali mešanimi komunalnimi odpadki ali mešati 
posamezne nevarne frakcije med seboj, 

• mešati kosovne odpadke z mešanimi komunalnimi 
odpadki in s preostalimi vrstami odpadkov,  

• postavljati zabojnike za mešane komunalne 
odpadke, ločene frakcije ((odpadni papir in karton; 
odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna 
embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih 
materialov kot odpadna mešana embalaža s 
številko odpadka 15 01 06), biološke odpadke na 
javno površino, 

• prepuščati odpadne prenosne baterije in 
akumulatorje kot mešani komunalni odpadek, 

• prepuščati odpadno električno in elektronsko 
opremo kot mešani komunalni odpadek, 

• sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na 
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje 
komunalnih odpadkov, 

• nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj 
predvidenega prevzemnega mesta, 

• odlagati odpadke ob zabojnikih, 
• odlaganje pepela, toplih ogorkov, zdravstvenih 

odpadkov, gradbenega materiala in kamenja ter 
odpadkov v tekočem stanju v zabojnike za mešane 
komunalne odpadke ali ločeno zbrane frakcije, 

• prepuščati odpadke v vrečah, ki nimajo oznake 
izvajalca in niso namenjene prepuščanju 
komunalnih odpadkov na območju občine, 

• prepuščati kuhinjske biološko razgradljive vrečke na 
prevzemnem mestu izven namenske posode, 

• prepuščati in odlagati kosovne odpadke zunaj 
prevzemnega mesta, na zbiralnicah ločenih frakcij 
ter v nasprotju s tehničnim pravilnikom, 

• prepuščati in odlagati zeleni vrtni odpad zunaj 
prevzemnega mesta, na zbiralnicah ločenih frakcij 
ter v nasprotju s tehničnim pravilnikom, 

• brskanje po zabojnikih ter razmetavanje odpadkov, 
• pisati na posode ali zabojnike ter lepiti plakate 

nanje, 
• opustiti uporabo storitev javne službe, 
• ravnati s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili 

tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih 
predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi 
odpadki. 

(2) Sežiganje vseh vrst komunalnih odpadkov je 
prepovedano. 
 
FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
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50. člen 
(viri financiranja storitev javne službe) 

Viri financiranja storitev javne službe so: 
• plačila uporabnikov za storitev javne službe, 
• sredstev od prodaje ločenih frakcij, 
• drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali 

zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem 
predpisu, 

• občinski proračun v delu, ki se nanaša na morebitno 
subvencioniranje javne službe. 

 
51. člen 

(viri financiranja javne infrastrukture) 
Viri financiranja infrastrukture so sredstva: 
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 
• iz proračuna občine, 
• iz dotacij, donacij in subvencij, 
• iz kratkoročnega in dolgoročnega kreditiranja, 
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 

občine. 
 
VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN OPREME, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 

52. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine) 

(1) Gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega pomena, 
ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti občine 
sestavljajo: 
• zemljišča in objekti zbiralnic, 
• zemljišča in objekti zbirnih centrov, 
• zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih 

površinah, 
• zemljišča in objekti za obdelavo določenih vrst 

komunalnih odpadkov, 
• zemljišča in objekti za odlaganje ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
• druga oprema in delovni stroji za izvajanje 

gospodarske javne službe. 
(2) Objekte iz prve, druge in tretje alineje tega člena 
lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi 
občinskimi predpisi določenimi pogoji, uporablja vsakdo, 
z njimi pa upravlja izključno izvajalec javne službe 
zbiranja določenih vrst  komunalnih odpadkov. 
(3) Objekte iz tretje,  pete in šeste alineje tega člena 
lahko upravlja le izvajalec javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov. 
(4) Uporaba objektov in naprav iz tega člena je obvezna 
na vseh območjih, kjer se izvaja dejavnost javne službe. 
 

53. člen 
(oprema izvajalca javne službe) 

Opremo, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti 
izvajalca javne službe, sestavljajo: 
• vozila za prevoz vseh vrst odpadkov (specializirana 

tovorna vozila), 
• delovni stroji, 
• premične zbiralnice nevarnih frakcij, 
• posode in zabojniki za prepuščanje mešanih 

komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov, ločeno 
zbranih frakcij (odpadni papir in karton; odpadna 
embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža 
iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot 
odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 
01 06) po metodi »od vrat do vrat« in ločeno 
zbranih frakcij (odpadna embalaža iz stekla) v 
zbiralnicah ločenih frakcij, 

• tipske namenske vreče za zbiranje ločeno zbranih 
frakcij (odpadni papir in karton; odpadna embalaža 
iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz plastike, 
kovin in sestavljenih materialov kot odpadna 
mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06),  

• vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod in 
zabojnikov, 

• druge premične in nepremične stvari, namenjene 
izvajanju storitev javne službe. 

 
NAČIN OBRAČUNAVANJA STORITEV JAVNE 
SLUŽBE 
 

54. člen 
(oblikovanje cen) 

(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z 
določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
(2) Povzročitelji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe 
o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne 
službe v roku osmih (8) dni od nastanka spremembe. 
(3) Na območju večstanovanjskih objektov se storitve 
uporabnikom zaračunavajo glede na prostornino 
zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost 
odvoza zabojnika. Obračun storitev se med 
gospodinjstva porazdeli tako, da se skupni stroški 
porazdelijo po gospodinjstvih glede na število članov v 
posameznem gospodinjstvu, v odvisnosti od vseh 
stanovalcev v večstanovanjskem objektu. Enak sistem 
obračunavanja storitev na območju večstanovanjskih 
objektov se uporablja tudi za obračunavanje biološko-
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada.   
(4) Za posamezno počitniško hišo, vikend, prazno 
stanovanje ali poslovno enoto, kjer ni stalno prijavljenih 
stanovalcev in ni v stalni uporabi, se za porazdelitev 
količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki upošteva ena tretjina najmanjše 
velikosti zabojnika (80 litrov) in najmanjša pogostost 
odvoza, ki ureja opravljanje javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov. 
(5) Način obračunavanja storitev javne službe bo 
podrobneje opredelil Pravilnik o tarifnem sistemu za 
obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Podlehnik. 
 
NADZOR 
 

55. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo 
pristojni občinski inšpekcijski organ in uradne osebe s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi skladno s 
predpisi. 
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski 
inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge 
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb 
tega odloka. 
(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ 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. 
 
JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 
 

56. člen 
(javna pooblastila izvajalca javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe 
odloča o pravicah in obveznostih uporabnikov določenih 
s tem odlokom.  
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(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z 
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. 
 
KAZENSKE DOLOČBE 
 

57. člen 
(prekrški uporabnikov) 

(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, če: 
• v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi 

statusa uporabnika (tretji odstavek 15. člena), 
• na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali 

vzdržuje posode ali zabojnika (tretji in četrti 
odstavek 25. člena), 

• ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu 
tako, da se prepreči nastanek emisij vonjav in 
onesnaževanje okolice (prvi odstavek 26. člena), 

• ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz 
prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov (tretji 
odstavek 26. člena), 

• če organizator prireditve ne obvesti izvajalca javne 
službe o nameravani prireditvi najmanj štirinajst (14) 
dni pred datumom izvedbe prireditve (peti odstavek 
36. člena), 

• če redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih 
ne ločuje v skladu z zagotovljenimi storitvami javne 
službe (druga alineja 48. člena), 

• ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne 
službe do prevzemnega mesta (šesta alineja 48. 
člena), 

• prepušča posamezne ločene frakcije in mešane 
komunalne odpadke v zabojnikih za ločeno zbiranje 
frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom (prva 
alineja 49. člena), 

• meša nevarne frakcije z ločeno zbranimi frakcijami 
ali mešanimi komunalnimi odpadki ali meša 
posamezne nevarne frakcije med seboj (druga 
alineja 49. člena), 

• meša kosovne odpadke z mešanimi komunalnimi 
odpadki in s preostalimi vrstami odpadkov (tretja 
alineja 49. člena), 

• postavlja zabojnike za mešane komunalne 
odpadke, ločene frakcije (odpadni papir in karton; 
odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna 
embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih 
materialov kot odpadna mešana embalaža s 
številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz 
stekla), biološke odpadke na javno površino (četrta 
alineja 49. člena), 

• prepušča odpadne prenosne baterije ali 
akumulatorje kot mešani komunalni odpadek (peta 
alineja 49. člena), 

• prepušča odpadno električno ali elektronsko 
opremo kot mešani komunalni odpadek (šesta 
alineja 49. člena), 

• sežiga ali odlaga odpadke v objektih in ali na 
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje 
komunalnih odpadkov (sedma alineja 49. člena), 

• namešča posode ali zabojnike za odpadke zunaj 
predvidenega mesta (osma alineja 49. člena), 

• odlaga odpadke ob zabojnikih (deveta alineja 49. 
člena), 

• odlaga pepel, tople ogorke, zdravstvene odpadke, 
gradbeni material in kamenje, odpadke v tekočem 
stanju v zabojnike za mešane komunalne odpadke 
ali ločeno zbrane frakcije (deseta alineja 49. člena), 

• prepušča odpadke v vrečah, ki nimajo oznake 
izvajalca in niso namenjene prepuščanju 

komunalnih odpadkov na območju občine (enajsta 
alineja 49. člena), 

• prepušča kuhinjske biološko razgradljive vrečke na 
prevzemnem mestu izven namenske posode 
(dvanajsta alineja 49. člena), 

• prepušča in odlaga kosovne odpadke zunaj 
prevzemnega mesta, na zbiralnici ločenih frakcij ter 
v nasprotju s tehničnim pravilnikom (trinajsta alineja 
49. člena), 

• prepušča in odlaga zeleni vrtni odpad zunaj 
prevzemnega mesta, na zbiralnici ločenih frakcij ter 
v nasprotju s tehničnim pravilnikom (štirinajsta 
alineja 49. člena), 

• brska po zabojnikih ter razmetava odpadke 
(petnajsta alineja 49. člena), 

• piše na posode ali zabojnike ter lepi plakate nanje 
(šestnajsta alineja 49. člena), 

• opusti uporabo storitev javne službe (sedemnajsta 
alineja 49. člena), 

• ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili 
tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih 
predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi 
odpadki (osemnajsta alineja 49. člena), 

• ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki 
spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne 
službe v roku osmih dni od nastanka spremembe 
(drugi odstavek 54. člena). 

(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali 
samostojnega podjetnika posameznika. 
(3) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznika. 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

58. člen 
(rok za pripravo pravilnikov po tem odloku) 

Izvajalec javne službe in občinska uprava najkasneje v 
roku šestdeset (60) dni od uveljavitve tega odloka 
pripravita Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podlehnik in 
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
Občini Podlehnik 
 

59. člen 
(rok za zagotavljanje storitev po tem odloku) 

Izvajalec javne službe je dolžan v roku enega leta od 
sprejema tega odloka uvesti vse spremembe v 
organizaciji zagotavljanja storitev izvajanja obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb, ki še niso bile 
uvedene. 
 

60. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Podlehnik (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 11/2012 
in 16/2012). 
 

61. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilo slovenskih občin.. 
 
Številka: 032-2/2015-51 
Datum: 30.11.2017 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 



Št. 56/8.12.2017 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1562 
 

 

1116. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Podlehnik 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni 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), Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – 
ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 
- ZUreP-2) ter 7. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni 
list RS, št. 96/2009 in 21/2017), 59. člena Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 
in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17-ZIPRS1718), 
prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja 
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 
32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. 
US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US; v 
nadaljnjem besedilu: ZSZ),  218. člena, 218.a člena, 
218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-
B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13, 19/15 in 61/17 - GZ), je Občinski svet 
Občine Podlehnik na 18. seji, dne 30. 11. 2017, sprejel 
 

ODLOK 
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA 
V OBČINI PODLEHNIK 

 
I. Splošna določba 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

S tem odlokom se določijo podlage za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v 
nadaljevanju: nadomestilo), ki določajo: 
• lego in namembnost ter smotrno izkoriščanje 

stavbnega zemljišča, 
• opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 

drugimi objekti in napravami in možnost priključitve 
za te objekte in naprave, 

• merila za oprostitev plačevanja nadomestila. 
 
II. Določitev zazidanih in nezazidanih stavbnih 

zemljišč 
 

2. člen 
(zazidana in nezazidana stavbna zemljišča) 

Za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča se štejejo 
tista zemljišča, kot določajo predpisi o gradnji objektov. 
 

3. člen 
(določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča) 
(1) Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega 
zemljišča predstavljajo Register nepremičnin, Kataster 
stavb in Zemljiški kataster, ki jih vodi Geodetska uprava 
RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila 
črpa potrebne podatke. Osnovo za določitev poslovnih 
subjektov predstavlja tudi Poslovni register Slovenije. 
(2) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za 
stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina 
(SIST ISO: 9836) vseh zaprtih prostorov posameznega 
stavbnega dela stanovanjskega namena in neto tlorisna 
površina garaže za osebna vozila, če je le-ta vpisana kot 
samostojni stavbni del. 
(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni 
namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 
9836) vseh prostorov posameznega stavbnega dela 

poslovnega namena in neto tlorisna površina vseh 
stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z njim. 
(4) V površino zazidanega stavbnega zemljišča za 
poslovni namen se štejejo tudi zunanje poslovne 
površine, ki se uporabljajo kot spremljevalne površine za 
opravljanje poslovne dejavnosti. To so zunanja 
parkirišča, zunanje manipulativne površine, delavnice na 
prostem, nepokrita skladišča, športna igrišča ipd. 
(5) Če podatek o površini zazidanega stavbnega 
zemljišča ali kateri drugi podatek o stavbi ali delu stavbe 
v navedenih uradnih evidencah ne obstaja ali je očitno 
napačen, le-tega na podlagi terenskega ogleda ali 
podatkov iz projektne dokumentacije objekta določi organ 
občine, pristojen za odmero nadomestila. Skladno z 
državno zakonodajo se na ta način pridobljen podatek 
pred odmero posreduje zavezancu v pregled.  
(6) Občina pristojni geodetski upravi predlaga vpis novih 
podatkov oziroma vpis sprememb ali uskladitev podatkov 
v ustrezne evidence v skladu s predpisi, ki urejajo 
evidentiranje nepremičnin. 
(7) Podatki, ki jih občina v skladu s prejšnjim odstavkom 
ne more vpisati v ustrezne evidence, zavezanci pa v 
skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, sami niso 
predlagali vpisa novih ali spremenjenih podatkov, se 
štejejo za pravilne, dokler v ugotovitvenem postopku, 
začetem na podlagi pritožbe zavezanca zoper odločbo o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ni 
ugotovljeno dejansko stanje, ki predstavlja osnovo za 
odmero površine za tekoče leto in prihodnja odmerna 
leta.  
 

4. člen 
(določitev površine nezazidanega stavbnega 

zemljišča) 
(1) Osnovo za določitev površine nezazidanega 
stavbnega zemljišča predstavljata evidenci Zemljiški 
kataster in Kataster stavb, ki ju vodi Geodetska uprava 
RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila 
črpa potrebne podatke. 
(2) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi 
kot površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, 
ob upoštevanju pogojev, kot določajo predpisi o gradnji 
objektov in pogojev vsakokratnega veljavnega 
izvedbenega prostorskega akta. 
 
III. Določitev območij odmere nadomestila 
 

5. člen 
(območja odmere nadomestila) 

(1) Območja, ki so predmet odmere nadomestila, določa 
veljaven prostorski akt. Delijo se na dve skupini: 

1. skupina: Podlehnik, Kozminci, Spodnje Gruškovje, 
Stanošina, Zakl ter del naselij Gorca, Jablovec, 
Sedlašek, Zgornje Gruškovje in Ložina. 

2. skupina: Obsega vsa območja ostalih naselij in delov 
naselij v Občini Podlehnik, ki niso zajeta v prvem 
območju. 

(2) Meje območij iz prejšnjega odstavka so prikazane na 
pregledni karti, ki je sestavni del tega odloka. Grafične 
karte v merilu 1:5.000 so na vpogled na Občini 
Podlehnik. 
(3) Priloga k temu odloku je tudi seznam hišnih številk, ki 
spadajo v posamezno skupino območij. 
 
IV. Merila za določitev višine nadomestila 
 

6. člen 
(splošna merila) 

(1) Za določitev višine nadomestila za zazidana in 
nezazidana stavbna zemljišča se upoštevata naslednji 
merili: 
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• opremljenost stavbnega zemljišča s posamezno 
vrsto gospodarske javne infrastrukture ali z omrežji 
infrastrukture gospodarskih javnih služb, 

• lega in namen stavbnega zemljišča. 
 

7. člen 
(opremljenost stavbnega zemljišča) 

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe 
z dejansko možnostjo priključka na te objekte in naprave 
se ovrednoti z naslednjimi točkami: 
 

Opremljenost Število točk 
a.) cesta v makadamski izvedbi 5 
b.) cesta v asfaltni izvedbi 15 
c.) vodovod 5 
d.) električno omrežje 5 
e.) omrežje elektronskih komunikacij 5 
f.) javna razsvetljava 15 
g.) javna kanalizacija 15 

 
8. člen 

(lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča) 
(1) Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča, 
oziroma dela stavbe na tem stavbnem zemljišču, se 
določi na podlagi evidenc o nepremičninah. Glede na 
vrsto dejanske rabe dela stavbe, se zazidano stavbno 
zemljišče vrednoti na naslednji način: 

A. Stavbe za stanovanjske namene: 
A1. Eno- in dvostanovanjske stavbe: 
• enostanovanjske, dvostanovanjske stavbe, 
• garažne stavbe, ki se ne uporabljajo v povezavi s 

poslovno dejavnostjo. 
A2. Tri- in večstanovanjske stavbe: 
• stanovanjske stavbe s tremi ali več stanovanji, 
• stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, 

oskrbovana stanovanja, 
• stanovanje, neprimerno za bivanje v stavbi z dvema 

in več stanovanji, 
• garaže v garažni hiši in pokrita parkirišča, ki se ne 

uporabljajo v povezavi s poslovno dejavnostjo. 
B. Stavbe, v katerih se opravlja dejavnost turizma, 

gostinstva in trgovine: 
• hotelske stavbe in stavbe za kratkotrajno 

nastanitev, 
• gostilne, restavracije in točilnice, 
• trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, 
• sejemske dvorane, razstavišča,  
• garaže in drugi nezahtevni ter enostavni objekti, ki 

se uporabljajo v povezavi z dejavnostmi, naštetimi v 
tej alineji. 

C. Stavbe, ki se uporabljajo za poslovne in upravne 
namene: 
• pošte, banke zavarovalnice, 
• druge poslovne stavbe (notar, odvetnik, …), 
• garaže in drugi nezahtevni ter enostavni objekti, ki 

se uporabljajo v povezavi z dejavnostmi, naštetimi v 
tej alineji. 

D. Industrijske stavbe in skladišča ter stavbe za promet: 
• stavbe za proizvodnjo, delavnice, klavnice, 

pivovarne, montažne hale, avtomehanične in 
podobne delavnice, 

• žitni silosi, silosi za cement idr. suhe snovi, 
• hladilnice in specializirana skladišča, 
• pokrite in nadkrite skladiščne površine, 
• postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 

komunikacij in z njimi povezane stavbe, 

• garaže in drugi nezahtevni ter enostavni objekti, ki 
se uporabljajo v povezavi z dejavnostmi, naštetimi v 
tej alineji. 

E. Stavbe, ki so splošnega družbenega pomena: 
• muzeji, knjižnice, stavbe za vzgojo, izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo, 
• stavbe za zdravstveno oskrbo,  
• stavbe za šport, 
• gasilski domovi, 
• stavbe javne uprave, 
• garaže in drugi nezahtevni ter enostavni objekti, ki 

se uporabljajo v povezavi z dejavnostmi, naštetimi v 
tej alineji. 

F. Stavbe za kmetijski namen, če se uporabljajo za 
kmetijsko dejavnost: 
• stavbe za rastlinsko pridelavo: rastlinjaki za vrtnine, 

okrasne rastline in podobno, 
• stavbe za rejo živali: perutninske farme, hlevi, 

svinjaki, staje, kobilarne in podobno, 
• stavbe za spravilo pridelka: kmetijski silosi, kašče, 

kleti, vinske kleti, zidanice, seniki, skednji, kozolci, 
koruznjaki in podobno, 

• sirarne, sušilnice sadja in podobno, 
• stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in 

mehanizacije, 
• garaže in drugi nezahtevni ter enostavni objekti, ki 

se uporabljajo v povezavi z dejavnostmi, naštetimi v 
tej alineji. 

(2) Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se 
glede na geografsko lego ovrednoti s točkami po 
naslednji tabeli: 
 

Namen Skupina 
1. 2. 

A1 95 50 
A2 90 45 
B 150 100 
C 300 200 
D 320 280 
E 100 80 
F 100 30 

 
(3) Stanovanjski in poslovni namen se odmerita tudi za 
druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, v kolikor se 
ugotovi, da se del stavbe uporablja za stanovanjski ali 
poslovni namen. V tem primeru se določijo točke glede 
na ugotovljen namen uporabe iz zgornje tabele. 
 

9. člen 
(lega in namen nezazidanega stavbnega zemljišča) 

Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se 
določi glede na namensko rabo območja, kot jo določa 
veljavni prostorski akt in se vrednoti na naslednji način: 
 

Namembnost zemljišča Kakovostna 
skupina 

 

1. 2. 
Območja za izgradnjo 
stanovanjskih stavb 

80 40 

Območja za izgradnjo 
poslovnih stavb 

150 100 

 
V. Odmera nadomestila 
 

10. člen 
(določitev višine nadomestila) 

(1) Letna višina nadomestila za zazidana stavbna 
zemljišča se določi kot vsota točk, dobljenih iz 7. in 8. 
člena tega odloka, ki se pomnoži s površino zazidanega 
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stavbnega zemljišča ter z letno višino točke za odmero 
nadomestila za zazidana stavbna zemljišča. Zunanje 
poslovne površine se pomnožijo še s faktorjem 0,5. 
(2) Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna 
zemljišča  za izgradnjo stanovanjskih stavb se določi kot 
število točk, dobljenih iz 7. in 9. člena tega odloka, ki se 
pomnožijo s površino nezazidanega stavbnega zemljišča, 
z letno višino točke za odmero nadomestila za 
nezazidana stavbna zemljišča ter faktorjem 0,3. 
(3) ) Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna 
zemljišča  za izgradnjo poslovnih stavb se določi kot 
število točk, dobljenih iz 7. in 9. člena tega odloka, ki se 
pomnožijo s površino nezazidanega stavbnega zemljišča, 
z letno višino točke za odmero nadomestila za 
nezazidana stavbna zemljišča ter faktorjem 0,5. 
 

11. člen 
(vrednost točke) 

(1) Vrednost letne točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča leto 2018 znaša 0,00326 
EUR/m2. 
(2) Vrednost točke za izračun nadomestila na območju 
Občine Podlehnik določi s sklepom Občinski svet Občine 
Podlehnik,  na predlog župana,  do konca leta za  
naslednje leto.  
. 

12. člen 
(zavezanec) 

(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za zazidano 
stavbno zemljišče je neposredni uporabnik zemljišča 
oziroma dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja 
oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma 
poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice). Če 
le-ta ni znan, je zavezanec za plačilo lastnik. 
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano 
stavbno zemljišče je njegov lastnik oziroma imetnik 
stavbne pravice, če je le-ta vzpostavljena na zemljiški 
parceli. 
 

13. člen 
(prijava nadomestila) 

Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan občinski 
upravi sporočiti vse spremembe, ki bi kakorkoli vplivale 
na odmero nadomestila v roku petnajstih dni po nastanku 
spremembe. V kolikor zavezanec tega ne sporoči, 
občinska uprava sama pridobi podatke iz ustreznih 
evidenc in jih uskladi skladno s predpisi s področja o 
evidentiranju nepremičnin. 
 
VI. Oprostitve plačila nadomestila 
 

14. člen 
(oprostitve plačila nadomestila) 

(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne 
plačuje:  
• za zazidana stavbna zemljišča, katera se 

neposredno uporabljajo za potrebe obrambe in 
zaščite RS, 

• za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja 
diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih 
stanuje njihovo osebje, 

• za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, 
ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje 
njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu 
drugače določeno, 

• za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za 
svojo versko dejavnost. 

(2) Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na 
lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil 
novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, 
dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v 
ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali 
neposredno plačal stroške komunalnega prispevka. 
Petletna oprostitev začne teči od dneva vselitve v 
stanovanje ali stanovanjsko hišo. 
 
VII. Prehodna in končna določba 
 

15. člen 
(prenehanje veljavnosti obstoječega odloka) 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 28/2009, 24/2014). 
(2) Pritožbe zavezancev, vezane na odmero nadomestila 
za pretekla odmerna leta, se obravnavajo na podlagi 
takrat veljavnega odloka. 
 

16. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne 1. 
januarja 2018. 
 
Številka: 032-2/2015-47 
Datum: 30.11.2017 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 

 
Priloge: 
• Pregledna karta območij odmere nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča (PRILOGA 1) 
• Seznam hišnih številk po območjih (PRILOGA 2) 
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Priloga 2: Seznam hišnih številk po območjih  
 
1. skupina: 
 
Dežno pri Podlehniku 1, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 10, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 10A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 19, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 1A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 1B, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 1C, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 1D, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 1E, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 1F, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 1G, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 2A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 3, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 4, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 5, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 5A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 5B, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 5C, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 5D, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 5E, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 6, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 6A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 7, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 8, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 8A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 8B, 2286 Podlehnik 
Gorca 1, 2286 Podlehnik 
Gorca 10, 2286 Podlehnik 
Gorca 11, 2286 Podlehnik 
Gorca 11A, 2286 Podlehnik 
Gorca 11B, 2286 Podlehnik 
Gorca 12, 2286 Podlehnik 
Gorca 12A, 2286 Podlehnik 
Gorca 13, 2286 Podlehnik 
Gorca 13A, 2286 Podlehnik 
Gorca 13B, 2286 Podlehnik 
Gorca 14, 2286 Podlehnik 
Gorca 15, 2286 Podlehnik 
Gorca 1A, 2286 Podlehnik 
Gorca 1B, 2286 Podlehnik 
Gorca 2, 2286 Podlehnik 
Gorca 2A, 2286 Podlehnik 
Gorca 2B, 2286 Podlehnik 
Gorca 2C, 2286 Podlehnik 
Gorca 2D, 2286 Podlehnik 
Gorca 3, 2286 Podlehnik 
Gorca 3A, 2286 Podlehnik 
Gorca 4, 2286 Podlehnik 
Gorca 5, 2286 Podlehnik 
Gorca 58, 2286 Podlehnik 
Gorca 58A, 2286 Podlehnik 
Gorca 58B, 2286 Podlehnik 
Gorca 58C, 2286 Podlehnik 
Gorca 58D, 2286 Podlehnik 
Gorca 59, 2286 Podlehnik 
Gorca 59A, 2286 Podlehnik 
Gorca 59B, 2286 Podlehnik 
Gorca 6, 2286 Podlehnik 
Gorca 61, 2284 Videm pri Ptuju 
Gorca 61A, 2284 Videm pri Ptuju 
Gorca 61B, 2284 Videm pri Ptuju 
Gorca 62, 2284 Videm pri Ptuju 
Gorca 63, 2284 Videm pri Ptuju 
Gorca 64, 2284 Videm pri Ptuju 
Gorca 7, 2286 Podlehnik 
Gorca 8, 2286 Podlehnik 
Gorca 9, 2286 Podlehnik 

Jablovec 21, 2286 Podlehnik 
Jablovec 21A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 22, 2286 Podlehnik 
Jablovec 22A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 23, 2286 Podlehnik 
Jablovec 23A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 23B, 2286 Podlehnik 
Jablovec 25, 2286 Podlehnik 
Jablovec 27, 2286 Podlehnik 
Jablovec 28, 2286 Podlehnik 
Jablovec 29, 2286 Podlehnik 
Jablovec 32, 2286 Podlehnik 
Jablovec 32A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 33, 2286 Podlehnik 
Jablovec 34, 2286 Podlehnik 
Jablovec 35, 2286 Podlehnik 
Jablovec 36, 2286 Podlehnik 
Jablovec 37, 2286 Podlehnik 
Jablovec 38, 2286 Podlehnik 
Jablovec 39, 2286 Podlehnik 
Jablovec 40, 2286 Podlehnik 
Jablovec 41, 2286 Podlehnik 
Jablovec 42, 2286 Podlehnik 
Jablovec 43, 2286 Podlehnik 
Jablovec 44, 2286 Podlehnik 
Jablovec 45, 2286 Podlehnik 
Jablovec 45A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 46, 2286 Podlehnik 
Jablovec 46A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 46B, 2286 Podlehnik 
Jablovec 46C, 2286 Podlehnik 
Jablovec 46D, 2286 Podlehnik 
Jablovec 47, 2286 Podlehnik 
Jablovec 47A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 48, 2286 Podlehnik 
Jablovec 49, 2286 Podlehnik 
Jablovec 50, 2286 Podlehnik 
Jablovec 51, 2286 Podlehnik 
Jablovec 53, 2286 Podlehnik 
Jablovec 54, 2286 Podlehnik 
Jablovec 55, 2286 Podlehnik 
Jablovec 56, 2286 Podlehnik 
Jablovec 56A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 56B, 2286 Podlehnik 
Jablovec 56C, 2286 Podlehnik 
Jablovec 57, 2286 Podlehnik 
Jablovec 57A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 57B, 2286 Podlehnik 
Kozminci 1, 2286 Podlehnik 
Kozminci 10, 2286 Podlehnik 
Kozminci 10A, 2286 Podlehnik 
Kozminci 10B, 2286 Podlehnik 
Kozminci 10C, 2286 Podlehnik 
Kozminci 11, 2286 Podlehnik 
Kozminci 11A, 2286 Podlehnik 
Kozminci 12, 2286 Podlehnik 
Kozminci 13, 2286 Podlehnik 
Kozminci 14, 2286 Podlehnik 
Kozminci 14A, 2286 Podlehnik 
Kozminci 14B, 2286 Podlehnik 
Kozminci 15, 2286 Podlehnik 
Kozminci 15A, 2286 Podlehnik 
Kozminci 15B, 2286 Podlehnik 
Kozminci 15C, 2286 Podlehnik 
Kozminci 15D, 2286 Podlehnik 
Kozminci 15E, 2286 Podlehnik 
Kozminci 16, 2286 Podlehnik 
Kozminci 16A, 2286 Podlehnik 
Kozminci 17, 2286 Podlehnik 
Kozminci 18, 2286 Podlehnik 
Kozminci 19, 2286 Podlehnik 
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Kozminci 1A, 2286 Podlehnik 
Kozminci 2, 2286 Podlehnik 
Kozminci 20, 2286 Podlehnik 
Kozminci 21, 2286 Podlehnik 
Kozminci 22, 2286 Podlehnik 
Kozminci 24, 2286 Podlehnik 
Kozminci 24A, 2286 Podlehnik 
Kozminci 24B, 2286 Podlehnik 
Kozminci 24C, 2286 Podlehnik 
Kozminci 25, 2286 Podlehnik 
Kozminci 25A, 2286 Podlehnik 
Kozminci 26, 2286 Podlehnik 
Kozminci 27, 2286 Podlehnik 
Kozminci 28, 2286 Podlehnik 
Kozminci 2A, 2286 Podlehnik 
Kozminci 2B, 2286 Podlehnik 
Kozminci 3, 2286 Podlehnik 
Kozminci 3A, 2286 Podlehnik 
Kozminci 3B, 2286 Podlehnik 
Kozminci 4, 2286 Podlehnik 
Kozminci 5, 2286 Podlehnik 
Kozminci 5A, 2286 Podlehnik 
Kozminci 5B, 2286 Podlehnik 
Kozminci 6, 2286 Podlehnik 
Kozminci 6A, 2286 Podlehnik 
Kozminci 6B, 2286 Podlehnik 
Kozminci 7, 2286 Podlehnik 
Kozminci 8, 2286 Podlehnik 
Kozminci 9, 2286 Podlehnik 
Kozminci 9A, 2286 Podlehnik 
Kozminci 9B, 2286 Podlehnik 
Ložina 37, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 1, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 10, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 100, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 101, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 102, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 103, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 103A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 103B, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 103C, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 104, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 105, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 106, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 106A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 10A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 11, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 11A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 12, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 12A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 12B, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 13, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 13A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 14, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 16, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 18, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 19, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 1A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 1B, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 1C, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 1D, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 2, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 21, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 22, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 22A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 23, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 23A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 24, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 25, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 25A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 26, 2286 Podlehnik 

Podlehnik 27, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 27A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 28, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 29, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 2A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 2B, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 2C, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 2D, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 3, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 30, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 31, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 32, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 34, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 34A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 35, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 36, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 36A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 37, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 38, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 39, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 3A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 3B, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 3C, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 3D, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 3E, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 4, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 40, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 40A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 40B, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 40C, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 40D, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 40E, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 40F, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 41, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 43, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 44, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 48, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 49, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 4A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 4B, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 5, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 50, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 53, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 55, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 57, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 59, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 5A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 5B, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 5C, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 5D, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 5E, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 5F, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 5G, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 5H, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 5I, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 5J, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 6, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 60, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 61, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 62, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 64, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 65, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 66, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 66A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 67, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 68, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 69, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 69A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 6A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 6B, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 6C, 2286 Podlehnik 
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Podlehnik 6D, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 6E, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 7, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 70, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 71, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 72, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 73, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 73A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 75, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 76, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 76A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 76B, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 76C, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 76D, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 76E, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 77, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 77A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 78, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 7A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 7B, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 7C, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 7D, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 7E, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 7F, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 7G, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 8, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 80, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 80A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 80B, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 81, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 81A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 82, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 83, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 84, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 85, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 86, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 86A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 87, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 89, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 8A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 8B, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 8C, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 8D, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 8E, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 8F, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 9, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 90, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 90A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 91, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 92, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 92A, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 93, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 94, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 96, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 97, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 98, 2286 Podlehnik 
Podlehnik 99, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 1, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 10, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 108, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 108A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 11, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 12, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 120, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 120A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 120B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 120C, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 1A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 2, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 2A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 2B, 2286 Podlehnik 

Sedlašek 3, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 3A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 3B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 3C, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 3D, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 3E, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 4, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 4A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 5, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 6, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 6A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 6B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 6C, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 6D, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 7, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 7A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 7B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 7C, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 7D, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 8A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 9, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 1, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 10, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 11, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 12, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 13, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 15, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 16, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 17, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 18, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 19, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 20, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 21, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 22, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 22A, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 23, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 23A, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 3, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 4, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 5, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 6, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 6A, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 7, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 8, 2286 Podlehnik 
Spodnje Gruškovje 8A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 10, 2286 Podlehnik 
Stanošina 10A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 11, 2286 Podlehnik 
Stanošina 11A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 11B, 2286 Podlehnik 
Stanošina 12, 2286 Podlehnik 
Stanošina 12A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 12B, 2286 Podlehnik 
Stanošina 13, 2286 Podlehnik 
Stanošina 13A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 14, 2286 Podlehnik 
Stanošina 15, 2286 Podlehnik 
Stanošina 16, 2286 Podlehnik 
Stanošina 16A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 17, 2286 Podlehnik 
Stanošina 18, 2286 Podlehnik 
Stanošina 19, 2286 Podlehnik 
Stanošina 1A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 1B, 2286 Podlehnik 
Stanošina 2, 2286 Podlehnik 
Stanošina 20, 2286 Podlehnik 
Stanošina 21, 2286 Podlehnik 
Stanošina 22, 2286 Podlehnik 
Stanošina 23, 2286 Podlehnik 
Stanošina 23A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 24, 2286 Podlehnik 
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Stanošina 24A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 25, 2286 Podlehnik 
Stanošina 26, 2286 Podlehnik 
Stanošina 27, 2286 Podlehnik 
Stanošina 27A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 27B, 2286 Podlehnik 
Stanošina 28, 2286 Podlehnik 
Stanošina 28A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 29, 2286 Podlehnik 
Stanošina 29A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 29B, 2286 Podlehnik 
Stanošina 29C, 2286 Podlehnik 
Stanošina 29D, 2286 Podlehnik 
Stanošina 2A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 2B, 2286 Podlehnik 
Stanošina 2C, 2286 Podlehnik 
Stanošina 3, 2286 Podlehnik 
Stanošina 30, 2286 Podlehnik 
Stanošina 30A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 31, 2286 Podlehnik 
Stanošina 32, 2286 Podlehnik 
Stanošina 33, 2286 Podlehnik 
Stanošina 34, 2286 Podlehnik 
Stanošina 35, 2286 Podlehnik 
Stanošina 36, 2286 Podlehnik 
Stanošina 37, 2286 Podlehnik 
Stanošina 37A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 37B, 2286 Podlehnik 
Stanošina 37C, 2286 Podlehnik 
Stanošina 37D, 2286 Podlehnik 
Stanošina 37E, 2286 Podlehnik 
Stanošina 38, 2286 Podlehnik 
Stanošina 39, 2286 Podlehnik 
Stanošina 3A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 4, 2286 Podlehnik 
Stanošina 40, 2286 Podlehnik 
Stanošina 5, 2286 Podlehnik 
Stanošina 6, 2286 Podlehnik 
Stanošina 7, 2286 Podlehnik 
Stanošina 8, 2286 Podlehnik 
Stanošina 8A, 2286 Podlehnik 
Stanošina 8B, 2286 Podlehnik 
Stanošina 8C, 2286 Podlehnik 
Stanošina 8D, 2286 Podlehnik 
Stanošina 9, 2286 Podlehnik 
Stanošina 9A, 2286 Podlehnik 
Zakl 1, 2286 Podlehnik 
Zakl 10, 2286 Podlehnik 
Zakl 10A, 2286 Podlehnik 
Zakl 12, 2286 Podlehnik 
Zakl 12A, 2286 Podlehnik 
Zakl 12B, 2286 Podlehnik 
Zakl 13, 2286 Podlehnik 
Zakl 13A, 2286 Podlehnik 
Zakl 13B, 2286 Podlehnik 
Zakl 14, 2286 Podlehnik 
Zakl 14A, 2286 Podlehnik 
Zakl 14B, 2286 Podlehnik 
Zakl 15A, 2286 Podlehnik 
Zakl 15B, 2286 Podlehnik 
Zakl 16, 2286 Podlehnik 
Zakl 16A, 2286 Podlehnik 
Zakl 17, 2286 Podlehnik 
Zakl 18, 2286 Podlehnik 
Zakl 19, 2286 Podlehnik 
Zakl 19A, 2286 Podlehnik 
Zakl 19B, 2286 Podlehnik 
Zakl 1A, 2286 Podlehnik 
Zakl 2, 2286 Podlehnik 
Zakl 20, 2286 Podlehnik 
Zakl 20A, 2286 Podlehnik 

Zakl 20B, 2286 Podlehnik 
Zakl 21, 2286 Podlehnik 
Zakl 21A, 2286 Podlehnik 
Zakl 21B, 2286 Podlehnik 
Zakl 22, 2286 Podlehnik 
Zakl 23, 2286 Podlehnik 
Zakl 23A, 2286 Podlehnik 
Zakl 24, 2286 Podlehnik 
Zakl 25, 2286 Podlehnik 
Zakl 25A, 2286 Podlehnik 
Zakl 25B, 2286 Podlehnik 
Zakl 26, 2286 Podlehnik 
Zakl 27, 2286 Podlehnik 
Zakl 28, 2286 Podlehnik 
Zakl 28A, 2286 Podlehnik 
Zakl 28B, 2286 Podlehnik 
Zakl 28C, 2286 Podlehnik 
Zakl 29, 2286 Podlehnik 
Zakl 2A, 2286 Podlehnik 
Zakl 3, 2286 Podlehnik 
Zakl 30, 2286 Podlehnik 
Zakl 30A, 2286 Podlehnik 
Zakl 30B, 2286 Podlehnik 
Zakl 30C, 2286 Podlehnik 
Zakl 30D, 2286 Podlehnik 
Zakl 30E, 2286 Podlehnik 
Zakl 30F, 2286 Podlehnik 
Zakl 30G, 2286 Podlehnik 
Zakl 30H, 2286 Podlehnik 
Zakl 30I, 2286 Podlehnik 
Zakl 31, 2286 Podlehnik 
Zakl 31A, 2286 Podlehnik 
Zakl 32, 2286 Podlehnik 
Zakl 33, 2286 Podlehnik 
Zakl 34, 2286 Podlehnik 
Zakl 34A, 2286 Podlehnik 
Zakl 35, 2286 Podlehnik 
Zakl 36, 2286 Podlehnik 
Zakl 37, 2286 Podlehnik 
Zakl 37A, 2286 Podlehnik 
Zakl 37B, 2286 Podlehnik 
Zakl 38, 2286 Podlehnik 
Zakl 38A, 2286 Podlehnik 
Zakl 38B, 2286 Podlehnik 
Zakl 38C, 2286 Podlehnik 
Zakl 38D, 2286 Podlehnik 
Zakl 39, 2286 Podlehnik 
Zakl 39A, 2286 Podlehnik 
Zakl 40, 2286 Podlehnik 
Zakl 41, 2286 Podlehnik 
Zakl 43, 2286 Podlehnik 
Zakl 44, 2286 Podlehnik 
Zakl 4A, 2286 Podlehnik 
Zakl 5, 2286 Podlehnik 
Zakl 6, 2286 Podlehnik 
Zakl 7, 2286 Podlehnik 
Zakl 8, 2286 Podlehnik 
Zakl 9, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 1, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 17, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 2, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 3, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 4, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 5, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 6, 2286 Podlehnik 
  
2. skupina: 
  
Dežno pri Podlehniku 11, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 12, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 13, 2286 Podlehnik 
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Dežno pri Podlehniku 14, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 14A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 14B, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 14C, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 15, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 17, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 21, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 25, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 26, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 26A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 26B, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 27, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 29, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 30, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 30A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 31, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 31A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 32, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 33, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 34, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 34A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 35, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 36, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 37, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 37A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 37B, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 38, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 39, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 40, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 42, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 42A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 42B, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 42C, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 42D, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 42E, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 42F, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 42G, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 43, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 43A, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 43B, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 43C, 2286 Podlehnik 
Dežno pri Podlehniku 44, 2286 Podlehnik 
Dolena 68, 2323 Ptujska gora 
Gorca 21, 2286 Podlehnik 
Gorca 21A, 2286 Podlehnik 
Gorca 23, 2286 Podlehnik 
Gorca 26, 2286 Podlehnik 
Gorca 27, 2286 Podlehnik 
Gorca 27A, 2286 Podlehnik 
Gorca 27B, 2286 Podlehnik 
Gorca 27C, 2286 Podlehnik 
Gorca 29, 2286 Podlehnik 
Gorca 31, 2286 Podlehnik 
Gorca 32, 2286 Podlehnik 
Gorca 33, 2286 Podlehnik 
Gorca 34, 2286 Podlehnik 
Gorca 35, 2286 Podlehnik 
Gorca 36A, 2286 Podlehnik 
Gorca 37, 2286 Podlehnik 
Gorca 39, 2286 Podlehnik 
Gorca 43, 2286 Podlehnik 
Gorca 45, 2286 Podlehnik 
Gorca 46, 2286 Podlehnik 
Gorca 47, 2286 Podlehnik 
Gorca 48, 2286 Podlehnik 
Gorca 49, 2286 Podlehnik 
Gorca 50, 2286 Podlehnik 
Gorca 52, 2286 Podlehnik 
Gorca 53, 2286 Podlehnik 
Gorca 53A, 2286 Podlehnik 
Gorca 53B, 2286 Podlehnik 

Gorca 53C, 2286 Podlehnik 
Gorca 54, 2286 Podlehnik 
Gorca 56, 2286 Podlehnik 
Gorca 57, 2286 Podlehnik 
Gorca 65, 2286 Podlehnik 
Gorca 65A, 2286 Podlehnik 
Gorca 66, 2286 Podlehnik 
Gorca 66A, 2286 Podlehnik 
Gorca 66B, 2286 Podlehnik 
Gorca 66C, 2286 Podlehnik 
Gorca 67, 2286 Podlehnik 
Gorca 69, 2286 Podlehnik 
Gorca 70, 2286 Podlehnik 
Gorca 71, 2286 Podlehnik 
Gorca 72, 2286 Podlehnik 
Gorca 73, 2286 Podlehnik 
Gorca 73A, 2286 Podlehnik 
Gorca 74, 2286 Podlehnik 
Gorca 75, 2286 Podlehnik 
Gorca 76, 2286 Podlehnik 
Gorca 76A, 2286 Podlehnik 
Gorca 76B, 2286 Podlehnik 
Gorca 77, 2286 Podlehnik 
Gorca 78, 2286 Podlehnik 
Gorca 78A, 2286 Podlehnik 
Gorca 78B, 2286 Podlehnik 
Gorca 79, 2286 Podlehnik 
Gorca 80, 2286 Podlehnik 
Gorca 80A, 2286 Podlehnik 
Gorca 80B, 2286 Podlehnik 
Gorca 81, 2286 Podlehnik 
Gorca 81A, 2286 Podlehnik 
Gorca 82, 2286 Podlehnik 
Gorca 83, 2286 Podlehnik 
Gorca 84, 2286 Podlehnik 
Gorca 85, 2286 Podlehnik 
Gorca 86, 2286 Podlehnik 
Gorca 88, 2286 Podlehnik 
Gorca 90, 2286 Podlehnik 
Gorca 91, 2286 Podlehnik 
Gorca 92, 2286 Podlehnik 
Gorca 93, 2323 Ptujska gora 
Gorca 93A, 2323 Ptujska gora 
Gorca 94, 2323 Ptujska gora 
Jablovec 10, 2286 Podlehnik 
Jablovec 10A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 11, 2286 Podlehnik 
Jablovec 11A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 11B, 2286 Podlehnik 
Jablovec 11C, 2286 Podlehnik 
Jablovec 12, 2286 Podlehnik 
Jablovec 12A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 13, 2286 Podlehnik 
Jablovec 13A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 14, 2286 Podlehnik 
Jablovec 15, 2286 Podlehnik 
Jablovec 17, 2286 Podlehnik 
Jablovec 18, 2286 Podlehnik 
Jablovec 19, 2286 Podlehnik 
Jablovec 1A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 1B, 2286 Podlehnik 
Jablovec 2, 2286 Podlehnik 
Jablovec 20, 2286 Podlehnik 
Jablovec 20A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 2A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 3, 2286 Podlehnik 
Jablovec 30, 2286 Podlehnik 
Jablovec 30A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 31, 2286 Podlehnik 
Jablovec 33A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 4, 2286 Podlehnik 
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Jablovec 6, 2286 Podlehnik 
Jablovec 6A, 2286 Podlehnik 
Jablovec 7, 2286 Podlehnik 
Jablovec 8, 2286 Podlehnik 
Jablovec 9, 2286 Podlehnik 
Jablovec 9A, 2286 Podlehnik 
Ložina 1, 2286 Podlehnik 
Ložina 11, 2285 Zgornji Leskovec 
Ložina 12, 2285 Zgornji Leskovec 
Ložina 2, 2286 Podlehnik 
Ložina 26, 2286 Podlehnik 
Ložina 29, 2286 Podlehnik 
Ložina 3, 2286 Podlehnik 
Ložina 31, 2286 Podlehnik 
Ložina 34, 2286 Podlehnik 
Ložina 35, 2286 Podlehnik 
Ložina 36, 2286 Podlehnik 
Ložina 4, 2285 Zgornji Leskovec 
Ložina 4A, 2285 Zgornji Leskovec 
Ložina 5, 2285 Zgornji Leskovec 
Ložina 6, 2285 Zgornji Leskovec 
Ložina 7, 2285 Zgornji Leskovec 
Ložina 8, 2285 Zgornji Leskovec 
Ložina 8A, 2285 Zgornji Leskovec 
Ložina 9, 2285 Zgornji Leskovec 
Rodni Vrh 1, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 11, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 12, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 13, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 13A, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 15, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 15A, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 16, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 16A, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 17A, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 18, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 19, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 2, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 25, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 27, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 28, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 3, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 30, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 31, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 32, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 33, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 33A, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 34, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 34A, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 34B, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 35, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 36, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 38, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 39, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 3A, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 4, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 40, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 41A, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 42, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 42A, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 43, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 44, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 45, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 46, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 47, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 4A, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 5, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 6, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 6A, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 7, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 8, 2286 Podlehnik 

Rodni Vrh 8A, 2286 Podlehnik 
Rodni Vrh 9, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 100, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 102, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 102A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 102B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 102C, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 103, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 104, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 106, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 107, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 107A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 107B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 109, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 111, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 112, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 113, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 114, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 114A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 115, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 116, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 116A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 117, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 118, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 119, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 119A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 121, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 122, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 122A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 122B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 122C, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 123, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 124, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 125, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 125A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 126, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 127, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 128, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 14, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 15, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 15A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 15B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 16, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 16A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 16B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 16C, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 16D, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 17, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 17A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 17B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 18, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 20, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 20A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 21, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 22, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 23, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 25, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 26, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 26A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 27, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 28, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 29, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 29A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 29B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 30, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 31, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 32, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 32A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 32B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 32C, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 32D, 2286 Podlehnik 
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Sedlašek 33, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 33A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 33B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 34, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 35, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 35A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 35B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 37, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 37A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 38, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 38A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 39, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 39A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 40, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 41, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 41A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 42, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 42A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 42B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 42C, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 42D, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 43, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 43A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 43B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 43C, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 46, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 47, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 48, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 48A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 48B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 49A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 50, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 50A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 50B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 50C, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 51, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 52, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 53, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 53A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 54, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 55A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 56, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 56A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 56B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 57, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 57A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 58, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 59, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 59A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 60, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 61, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 61A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 61B, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 61C, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 63, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 64, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 64A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 66, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 67, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 69, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 70, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 70A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 71, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 73, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 74, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 75, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 77, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 78, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 80, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 80A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 80B, 2286 Podlehnik 

Sedlašek 81, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 82, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 84, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 84A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 85, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 86, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 87, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 89, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 90, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 91, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 92, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 93, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 94, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 95, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 96, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 96A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 97, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 97A, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 98, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 99, 2286 Podlehnik 
Sedlašek 99A, 2286 Podlehnik 
Strajna 1, 2286 Podlehnik 
Strajna 11, 2287 Žetale 
Strajna 12, 2286 Podlehnik 
Strajna 13, 2286 Podlehnik 
Strajna 13A, 2286 Podlehnik 
Strajna 16, 2286 Podlehnik 
Strajna 17, 2286 Podlehnik 
Strajna 18, 2286 Podlehnik 
Strajna 19, 2286 Podlehnik 
Strajna 1A, 2286 Podlehnik 
Strajna 2, 2286 Podlehnik 
Strajna 20, 2286 Podlehnik 
Strajna 21, 2286 Podlehnik 
Strajna 21A, 2286 Podlehnik 
Strajna 22, 2286 Podlehnik 
Strajna 23, 2286 Podlehnik 
Strajna 25, 2286 Podlehnik 
Strajna 25A, 2286 Podlehnik 
Strajna 25B, 2286 Podlehnik 
Strajna 26, 2286 Podlehnik 
Strajna 27, 2286 Podlehnik 
Strajna 28, 2286 Podlehnik 
Strajna 28A, 2286 Podlehnik 
Strajna 29, 2286 Podlehnik 
Strajna 29A, 2286 Podlehnik 
Strajna 3, 2286 Podlehnik 
Strajna 30, 2286 Podlehnik 
Strajna 31, 2286 Podlehnik 
Strajna 32, 2286 Podlehnik 
Strajna 33, 2286 Podlehnik 
Strajna 34, 2286 Podlehnik 
Strajna 35, 2286 Podlehnik 
Strajna 37, 2286 Podlehnik 
Strajna 38, 2286 Podlehnik 
Strajna 39, 2286 Podlehnik 
Strajna 39A, 2286 Podlehnik 
Strajna 4, 2286 Podlehnik 
Strajna 40, 2286 Podlehnik 
Strajna 41, 2286 Podlehnik 
Strajna 42, 2286 Podlehnik 
Strajna 43, 2286 Podlehnik 
Strajna 43A, 2286 Podlehnik 
Strajna 44, 2286 Podlehnik 
Strajna 44A, 2286 Podlehnik 
Strajna 45, 2286 Podlehnik 
Strajna 46, 2286 Podlehnik 
Strajna 47, 2286 Podlehnik 
Strajna 47A, 2286 Podlehnik 
Strajna 48, 2286 Podlehnik 
Strajna 49, 2286 Podlehnik 
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Strajna 4A, 2286 Podlehnik 
Strajna 50, 2286 Podlehnik 
Strajna 51, 2286 Podlehnik 
Strajna 52, 2286 Podlehnik 
Strajna 53, 2286 Podlehnik 
Strajna 53A, 2286 Podlehnik 
Strajna 54, 2286 Podlehnik 
Strajna 55, 2286 Podlehnik 
Strajna 56, 2286 Podlehnik 
Strajna 57, 2286 Podlehnik 
Strajna 57A, 2286 Podlehnik 
Strajna 59, 2286 Podlehnik 
Strajna 59A, 2286 Podlehnik 
Strajna 6, 2286 Podlehnik 
Strajna 60, 2286 Podlehnik 
Strajna 7, 2286 Podlehnik 
Strajna 8, 2286 Podlehnik 
Strajna 9, 2286 Podlehnik 
Strajna 9A, 2286 Podlehnik 
Trdobojci 73, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 10, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 11, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 12, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 12A, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 13, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 14, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 14A, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 14B, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 14C, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 14D, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 15, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 16, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 16A, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 18, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 19, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 19A, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 20, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 21, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 22, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 25, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 26, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 26A, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 27, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 27A, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 28, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 28A, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 29, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 30, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 31, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 32, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 33, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 34, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 35, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 36, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 37, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 38, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 38A, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 39, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 40, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 44, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 45, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 46, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 46A, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 47, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 48, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 49, 2286 Podlehnik 
Zgornje Gruškovje 50, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 50A, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 50B, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 51, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 52, 2285 Zgornji Leskovec 

Zgornje Gruškovje 52A, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 53, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 53A, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 54, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 55, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 56, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 57, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 59, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 59A, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 60, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 61, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 62, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 64, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 65, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 66, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 67, 2285 Zgornji Leskovec 
Zgornje Gruškovje 9, 2286 Podlehnik 
 

 
 
1117. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni 
list RS, št. 96/09 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
21/17) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – 
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet 
Občine Podlehnik na svoji 18. redni seji dne, 30. 11. 
2017 sprejel 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
1. 

S tem sklepom se status zemljišča – grajeno javno 
dobro, ukine in postane last Občine Podlehnik: 
 

Parc. 
št. 

Namenska 
raba 

Površina 
[m2] 

ID znak k.o. 

1081/9 kmetijsko 
zemljišče   

117 ID27409619 Gorca 
(451) 

 
Navedeni parceli so v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča 
na Ptuju vpisane kot grajeno javno dobro. 
 

2. 
Nepremičnine iz prejšnjega člena se izvzamejo iz 
javnega dobra in postanejo last Občine Podlehnik. 
 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-2/2015-52 
Datum: 30.11.2017 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 
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1118. Potrditev  Elaborata o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanje 
komunalnih odpadkov) na območju Občine 
Podlehnik za leto 2018 

 
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 15. člena Statuta 
občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/2009 in Uradno 
glasilo slovenskih občin , št. 21/2017), je Občinski svet 
občine Podlehnik, na svoji18.redni seji, dne 30.11.2017, 
sprejel naslednje sklepe: 
 

1. 
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje 
komunalnih odpadkov) na območju Občine Podlehnik za 
leto 2018, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih 
služb Čisto mesto Ptuj d.o.o. 
 

2. 
Potrdijo se cene storitev naslednjih obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Podlehnik: 
 
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

1.1.  Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 
(vsebuje zbiranje ločenih frakcij določenih 
komunalnih odpadkov, kosovnih odpadkov, ločeno  
zbrane odpadne embalaže, zbiranje bioloških 
odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov), ki 
vključuje: 
1.1.1. Cena javne infrastrukture:  0,0023 EUR/kg 

zbranih odpadkov 
1.1.2. Cena storitve:       0,1257 EUR/kg 

zbranih odpadkov 
 
2.  Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov  

2.1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, ki 
vključuje: 
2.1.1. Cena javne infrastrukture:   0,0000 EUR/kg 

obdelanih odpadkov 
2.1.2. Cena storitve:         0,0833 EUR/kg 

obdelanih odpadkov 
 
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

3.1. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, ki vključuje: 
3.1.1. Cena javne infrastrukture:   0,0000 EUR/kg 

odloženih odpadkov 
3.1.2. Cena storitve:        0,1010 EUR/kg 

odloženih odpadkov 
 

3. 
Ta sklep začne veljati takoj.  
 

4. 
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 
01.01.2018 dalje. 

 
Številka: 032-2/2015-48 
Datum: 30.11.2017 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 

 
 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 
 
1119. Sklep o vrednosti točke za obračunavanje 

občinskih taks za uporabo javnih površin in 
javnih mest v občini Ravne na Koroškem 
znaša v letu 2018 

 
Na podlagi 6. člena Odloka o  občinskih taksah za 
uporabo javnih površin in javnih mest v občini Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 35/09 in Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 35/12) je župan Občine Ravne na 
Koroškem sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. člen 
Vrednost točke za obračunavanje občinskih taks za 
uporabo javnih površin in javnih mest v občini Ravne na 
Koroškem znaša v letu 2018 – 0,1120 €. 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2018 dalje. 
 
Številka: 35404-0020/2017 
Datum: 30.11.2017 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 Tomaž Rožen, župan 

 
 

 
OBČINA VERŽEJ 

 
1120. Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za 

leto 2017 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. 
RS, št. 100/05-UPB1), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-
ZJU in 110/02-ZDT-B),  ter 63. člena Statuta Občine 
Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2016),  je 
Občinski svet Občine Veržej na  seji dne 30. 11. 2017 
sprejel  
 

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA 

LETO 2017 
 

1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej 

za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
15/2017 in 25/2017) tako, da se glasi:  

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
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Konto Naziv Znesek v 
EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.309.975 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.101.971 
70 DAVČNI PRIHODKI 867.527 

700 Davki na dohodek in dobiček 685.916 
703 Davki na premoženje 91.911 
704 Domači davki na blago in storitve 89.700 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 234.444 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 138.194 
711 Takse in pristojbine 1.300 
712 Globe in druge denarne kazni 40.400 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 
714 Drugi nedavčni prihodki 54.550 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 41.046 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 41.046 

73 PREJETE DONACIJE 0 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 166.958 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 166.958 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.235.501 
40 TEKOČI ODHODKI 359.406 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 105.253 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 15.731 
402 Izdatki za blago in storitve 218.309 
403 Plačila domačih obresti 4.850 
409 Rezerve 15.262 

41 TEKOČI TRANSFERI 557.781 
410 Subvencije 22.097 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 317.852 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 57.178 
413 Drugi tekoči domači transferi 160.654 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 251.310 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 251.310 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 67.003 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 53.085 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 13.919 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) 74.474 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0 

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

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo 

premoženje v svoji lasti 
0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 
 C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 
50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 66.865 

55 ODPLAČILA DOLGA 66.865 
550 Odplačila domačega dolga 66.865 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 7.609 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -66.865 
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XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -74.474 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 42.393 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim 
kontnim planom.  

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.  

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. člen 
Spremeni se 15. člen Odloka o proračunu Občine 

Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017 in 
25/2017) tako, da se glasi:  

»Občina Veržej se v letu 2017 ne bo dodatno  
dolgoročno zadolževala.  

Občina Veržej za izpolnitev obveznosti javnih zavodov 
in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2017 ne 
bo dajala poroštev.« 
 

3. člen 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-4/2017-35 
Datum: 30.11.2017 
 

 Občina Veržej 
 Slavko Petovar, župan 

 
 

 
OBČINA VITANJE 

 
1121. Pravilnik o upravljanju in uporabi objekta ter 

opreme Kulturnega središča Evropskih 
vesoljskih tehnologij 

 
Na podlagi  17. člena Statuta Občine Vitanje – (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 49/2017), Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – 
ZSPDSLS (Ur.l. RS, št. 86/2010 s spremembami in 
dopolnitvami), Pogodbe o sofinanciranju projekta javne 
kulturne infrastrukture »Celotna  revitalizacija kulturnega 
doma Vitanje v Kulturno središče Evropskih vesoljskih 
tehnologij« sklenjene z Republiko Slovenijo, Ministrstvo 
za kulturo dne 08.03.2010 ter  Potrdila Davčne uprave 
Republike Slovenije, Davčni urad Celje, številka: 0900-
2/09(04021-00), Akta o ustanovitvi  javnega zavoda 
kulturno – gospodarsko središče evropskih vesoljskih 

tehnologij z dne 23. 03. 2017 je Občinski svet Občine 
Vitanje na svoji 19. seji, dne 24. 11. 2017 sprejel  
 

PRAVILNIK 
O UPRAVLJANJU IN UPORABI OBJEKTA TER 

OPREME 
KULTURNEGA SREDIŠČA EVROPSKIH  

VESOLJSKIH  TEHNOLOGIJ 
 
I. Splošne določbe  
 

1. člen 
Pravilnik o upravljanju in uporabi objekta imenovanega 

Kulturno središče Evropskih vesoljskih  tehnologij (v 
nadaljevanju: KSEVT) v Občini Vitanje (v nadaljevanju : 
pravilnik)  določa upravljavca objekta in opreme, pogoje 
in obseg oddaje prostorov in opreme v  uporabo ter  
merila  in namen uporabe prostorov in opreme, ki se 
nahajajo v objektu KSEVT, stoječem na zemljiških 
parcelah 264/5 in 264/12 obe k.o. Vitanje, ki je v lasti 
Občine Vitanje ( v nadaljevanju: lastnik).  

Objekt KSEVT se deli na del, v katerem se opravljajo 
plačljive in na del v katerem se opravljajo  neodplačne 
dejavnosti, kot je specificirano v 3. členu  tega pravilnika.  

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem Pravilniku v 
povezavi s stvarnim premoženjem, imajo pomen, kot je 
definiran v 3. členu Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – 
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15). 
 

2. člen 
Uporaba objekta KSEVT in opreme se izvaja v skladu s 
tem pravilnikom, Pogodbo o sofinanciranju projekta javne 
kulturne infrastrukture »Celostna revitalizacija kulturnega 
doma Vitanje v Kulturno središče Evropskih vesoljskih 
tehnologij» sklenjeno z Republiko Slovenijo, Ministrstvo 
za kulturo, Ljubljana dne 08.03.2010 (v nadaljevanju : 
Pogodba), potrdilom Davčne uprave Republike Slovenije, 
Davčni urad Celje, številka 0900-2/09 (04021-00) z dne 
30.11.2009, Aktom o ustanovitvi  javnega zavoda 
kulturno – gospodarsko središče evropskih vesoljskih 
tehnologij z dne 23.03.2017 ter zakonodajo s področja  
razpolaganja  s stvarnim premoženjem  in samoupravnih 
lokalnih skupnosti.  
 
Prostori v objektu KSEVT  
 

3. člen 
Objekt KSEVT se deli na del, v katerem se opravljajo 
plačljive in na del v katerem se opravljajo neodplačne 
dejavnosti. Delitev na plačljivi in neodplačen del sledi iz 
spodnje preglednice: 
 

prostor m2 % namen uporaba 
klet 

  
  

 garderoba 10.40 0.48% za garderobo med dogodki plačljiva 
čistila 1.90 0.09% za vzdrževanja objekta skupna 
orodje 1.90 0.09% za vzdrževanja objekta skupna 
shramba 8.60 0.40% za vzdrževanja objekta skupna 
wc ž zaposleni 7.00 0.32% za zaposlene skupna 
wc m zaposleni 7.00 0.32% za zaposlene skupna 
slačilnica 1 24.60 1.13% za obiskovalce skupna 

slačilnica 2 24.60 1.13% 
za Odbor za družbene dejavnosti, kjer je hranjena tudi oprema 
društva skupna 

wc ž obiskovalci 21.80 1.00% za obiskovalce skupna 
wc m obiskovalci 21.80 1.00% za obiskovalce skupna 
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prostor m2 % namen uporaba 
kuhinja 10,70 0,49 % Za potrebe društev Brezplačna 
Društveni prostor 1 9,60 0,44 % Za potrebe društev Brezplačna 
Društveni prostor 2 8,80 0,40 % Za potrebe društev Brezplačna 
Društveni prostor 3 9,40 0,39 % Za potrebe društev Brezplačna 
Društveni prostor 4 7,00 0,32 % Za potrebe društev Brezplačna 
arhiv 5.70 0.26% za KSEVT plačljiva 
Glasbena soba 47,90 2,20 % Za potrebe društev brezplačna 
strojnica 91.70 4.22% za potrebe delovanja objekta skupna 
hodniki 93.93 4.32% skupna uporaba skupna 
shramba 8.60 0.40% za potrebe delovanja objekta skupna 
dvigalni jašek 4.20 0.19% skupna uporaba skupna 
Pritličje      
Vhodna avla 156,40 7,20 % Skupna uporaba Skupna 
Splošna knjižnica 76,86 3,54 % Splošna dejavnost za občane Brezplačna 
 
Računalniška soba 15,60 0,72 % Splošna  dejavnost za občane Brezplačna 

dvorana 339.80 15.63% 

občinske proslave in drugi dogodki v org. Občine in lokalnih društev 
(brezplačna), razstave in prireditve KSEVT (brezplačna + tržna), 
najem dvorane za tretje osebe (brezplačna + tržna) 

Plačljiva za 
lastnika 

brezplačno 
a/v soba 9.80 0.45% tehnična podpora dvorane Plačljiva 
shramba 9.80 0.45% skladiščenje – ozvočenje in klavir brezplačna 
skladišče stolov 16.25 0.75% skladiščenje za dvorano Plačljiva 
stopnišče glavno 15.00 0.69% skupna uporaba Skupna 
vetrolov 18.70 0.86% skupna uporaba Plačljiva 
nadstropje 

  
  

 razstavni prostor 724.00 33.31% organizirane stalne razstave; vstop z vstopnico Brezplačna 
razstavni prostor zgornji 220.20 10.13% organizirane stalne razstave; vstop z vstopnico Plačljiva 
stopnišče razstava 50.50 2.32% organizirane stalne razstave; vstop z vstopnico Plačljiva 
pisarna 1 27.63 1.27% za potrebe KSEVT Plačljiva 
pisarna 2 19.09 0.88% za potrebe KSEVT Plačljiva 
pisarna 3 7.70 0.35% za potrebe KSEVT Plačljiva 
a/v soba 9.80 0.45% za potrebe KSEVT Plačljiva 
hodniki 15.24 0.70% za potrebe KSEVT Plačljiva 
stopnišče glavno 15.01 0.69% skupna uporaba Skupna 
streha 

  
  

 pohodna streha 256.00 
 

skupna uporaba Skupna 
pohodna streha 258.50 

 
skupna uporaba Skupna 

Zelena streha 630,20  Ni uporabno Ni  uporabno 
Steklena streha 81,00  Ni uporabno  Ni uporabno 
zunanji podest 171.40 

 
požarni izhod Skupna 

 
Plačljiv del prostorov (55,36 % celotnega neto prostora) 
bo uporabljal Javni zavod Kulturno – gospodarsko 
središče evropskih vesoljskih tehnologij, Na vasi 18, 
Vitanje. 
Neodplačni del (44,64 % celotnega neto prostora) bo 
uporabljala Občina Vitanje oz. društva in organizacije, ki 
jim bo Občina Vitanje omogočila uporabo.   
Vse naprave in sredstva v  objektu  KSEVT, ki so v 
skupni uporabi se pri določanju  uporabe   delijo v 
enakem razmerju kot je razmerje med plačljivim in 
neodplačnim delom objekta KSEVT.  
Stavbno zemljišče okoli objekta KSEVT, pripadajoče 
naprave in sredstva so v 100 % uporabi  in upravljanju  
Občine Vitanje.  
Naprave na stavbnem zemljišču so: parkirni prostori, 
klopce, razsvetljava, omejitve gibanja,  rastlinje.  
 
Oprema v objektu  
 

4. člen 
Oprema v objektu KSEVT kot pritiklina v skladu z 
določilom 17. člena Stvarno pravnega zakonika deli 
usodo glavne stvari to je objekta  v lasti Občine Vitanje.  
Javni zavod KSEVT prevzame v uporabo opremo, ki je 
navedena v Prilogi 1 tega pravilnika, po  podpisu 
primopredajnega zapisnika z Občino  Vitanje (v 
nadaljevanju besedila: oprema).  

Oprema v objektu KSEVT, ki je navedena v Prilogi 2 tega 
pravilnika je samo v upravljanju javnega zavoda KSEVT.   
Javni zavod Kulturno – gospodarsko središče evropskih 
vesoljskih tehnologij, Na vasi  18, Vitanje upravlja z 
opremo iz Priloge št. 1 in št. 2, pri čemer javni zavod 
KSEVT ne sme odtujiti, obremeniti ali oddati nobene 
opreme  v podnajem ali uporabo tretjemu uporabniku, 
brez predhodnega pisnega soglasja Občine Vitanje, 
izven prostorov objekta KSEVT.   
Opreme in inventarja v objektu ni dovoljeno spreminjati 
ali odstraniti, brez predhodnega soglasja Občine Vitanje.  
 
UPRAVLJANJE  OBJEKTA Z OPREMO V Prilogi 1 in 2  
 

5. člen 
V skladu s 6. odstavkom 15. člena Akta o ustanovitvi 

javnega zavoda kulturno – gospodarsko središče 
evropskih vesoljskih tehnologij z dne 23.03.2017 Občina 
Vitanje izroča javnemu zavodu KSEVT v upravljanje 
naslednje nepremično stvarno premoženje:  
• objekt KSEVT, Na vasi 18, 3250 Vitanje, stoječ na 

zemljiških parcelah št. 264/5 in 264/12, k. o. Vitanje.   
V skladu s 6. odstavkom 15. člena Akta o ustanovitvi  

javnega zavoda kulturno – gospodarsko središče 
evropskih vesoljskih tehnologij z dne 23.03.2017 Občina 
Vitanje izroča javnemu zavodu KSEVT v upravljanje 
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opremo v objektu KSEVT, ki je specificirana v Prilogi 1 in  
2 tega pravilnika.   

Zavod upravlja z nepremičnim premoženjem in opremo 
iz Priloge 2 samo po predhodnem pisnem  soglasju sveta 
Občine Vitanje, skladno s predpisi.  

Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v 
zvezi z nepremičnim in premičnim  premoženjem Občine 
Vitanje in poslov, s katerimi se to premoženje 
obremenjuje in premičnin.  

Z nepremičnim stvarnim premoženjem in premičnim 
premoženjem je zavod dolžan ravnati s skrbnostjo 
dobrega gospodarja.  

Za uporabo in upravljanje s premoženjem je zavod 
odgovoren lastniku premoženja.  

Premoženje, ki ga ima zavod v uporabi in upravljanju, 
ostane last Občine Vitanje.  
 

6. člen 
Javni zavod KSEVT  bo kot dober upravljavec: 
• skrbel za kakovostno obratovalno sposobnost 

predanih prostorov in opreme, 
• skrbel za nemoteno oskrbo prostorov z energijo, 

komunalnimi priključki, zavarovanje in varovanje 
objekta ter za zagotavljanje ustreznih 
požarnovarstvenih standardov, redno servisiranje 
vgrajenih naprav in instalacij ter opreme, za redno 
tekoče vzdrževanje objekta, 

• skrbel za urejeno in ekonomično uporabo javne 
infrastrukture z zagotavljanjem sprejemno-
informativne službe v objektu, 

• skrbel za ažurno informiranje o kulturnih programih 
v objektu in o prostih kapacitetah v upravljanih 
objektih, 

• bo nadziral spoštovanje hišnega reda ter ukrepal v 
primeru kršitev hišnega reda,   

• obravnaval predloge za spremembe in dopolnitve 
hišnega reda. 

 
UPORABA OBJEKTA IN OPREME  
 
Uporaba objekta  - plačljivi del  
 

7. člen 
Uporaba  prostorov – plačljiv del  z opremo s strani 

javnega zavoda KSEVT mora biti skladna;  
• z zahtevami, ki so Občini Vitanje postavljena v 

Pogodbi  o medsebojnih pravicah, obveznostih in 
odgovornostih ustanoviteljev javnega zavoda 
KSEVT, Na vasi 18, Vitanje z dne 31. 5. 2017 in 
Pogodbo o sofinanciranju projekta javne kulturne 
infrastrukture »Celostna revitalizacija kulturnega 
doma Vitanje v Kulturno središče Evropskih  
vesoljskih tehnologij » sklenjeno z Republiko 
Slovenijo, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana dne 08. 
03. 2010 ; 

• aktu o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno – 
gospodarsko središče Evropskih vesoljskih 
tehnologij z dne  23.03.2017; 

• z namenom za katerega je bil objekt zgrajen 
(kulturalizacija vesolja, povezovanje umetnosti in 
znanosti, kulturne, raziskovalne,  izobraževalne in 
družbene dejavnosti).  

• Javni zavod KSEVT zagotovi osebo, ki bo skrbela 
za pravilno uporabo in za red v objektu KSEVT.  

• Javni zavod KSEVT  vodi posebno dnevno 
evidenco uporabe in aktivnosti v objektu  KSEVT.  

• Iz evidence morajo biti razvidni naslednji podatki:  
• naziv uporabnika;  
• čas uporabe;  
• število udeležencev;  

• odgovorna oseba uporabnika.  
Javni zavod KSEVT je dolžan do 31. 1. naslednje leto 

oddati letno poročilo lastniku  o  urniku in koriščenju  
plačljivega dela objekta KSEVT z opremo, vključno s 
specifikacijo prihodka.  

Občina Vitanje izbere izvajalce za dobavo storitev  
potrebnih za obratovanje objekta KSEVT. 

Uporabnik in upravnik lahko daje v uporabo in najem 
dele objekta KSEVT, ki so predmet odplačne uporabe in 
dvorano z omejitvami, kot so določene v tem pravilniku, 
drugim pravnim in fizičnim osebam, prednostno za 
izvajanje programov in aktivnosti, ki so skladni s cilji na 
podlagi katerih je bil objekt KSEVT zgrajen.  

Sredstva iz tako pridobljenih uporabnin oz. najemnin za 
prostore objekta KSEVT   so  prihodek  občinskega 
proračuna in se vodijo na posebni proračunski postavki.  
Ta sredstva so  namenjena kritju  investicijskega  
vzdrževanja objekta KSEVT vse v skladu  s 4. odstavkom  
15. člena Akta.  
 

8. člen 
Objekt  se sme uporabljati samo za namen, za 

katerega je bil  zgrajen. Oprema se sme uporabljati samo 
za namen za katerega je bila nameščena v objekt oz. za 
namen, ki ga  določi lastnik. 

V prostorih objekta  KSEVT se  z namenom poslanstva 
javnega zavoda KSEVT določenega v 2. členu Akta 
izvajajo dejavnosti določene v 3. členu Akta, vse pod 
pogoji in na način, ki jih določa ta Pravilnik. 

Vsak uporabnik posameznega lastnega, najetega ali 
dodeljenega prostora ali opreme  uporablja prostor ali 
opremo v smislu dobrega in skrbnega gospodarja. Za 
spoštovanje teh določil so zavezani vsi uporabniki.  

V primeru povzročene škode na objektu ali opremi je 
uporabnik dolžan poravnati celotne stroške v roku 15 dni 
od nastale škode. Višina škode se ugotovi iz zapisnika 
oziroma iz računa izvajalca popravila.  

Objekta in stavbnega zemljišča KSEVT nihče ne sme 
preurejati brez predhodne pisne privolitve Občine Vitanje.  
 
Uporaba dvorane s skupnimi prostori (avlo) in  
toaletnimi prostori  
 

9. člen 
Dvorano  v objektu KSEVT s skupnimi prostori (avlo) in 

toaletnimi prostori uporabljata  javni zavod KSEVT in  
Občina Vitanje na podlagi razporeda terminov, ki ga 
sprejmeta soglasno.  Uporaba  dvorane bo omogočena 
vsem uporabnikom objekta KSEVT in tudi tretjim osebam 
za namene izvajanja kulturnih, izobraževalnih, družbenih 
ali predstavitvenih dejavnosti. Uporaba bo omogočena s 
plačilom najemnine. Cenik bo objavljen naknadno in ga 
sprejmeta javni zavod KSEVT in Občina Vitanje.  

Občina Vitanje ima izključno pravico brezplačne  
uporabe dvorane z opremo: 
- na državne in dela proste dni ter  občinske praznike; 
- za občinske prireditve in dogodke, prireditve društev in 
ostalih in v tem primeru,  o terminu prireditve in dogodka, 
pisno najmanj 7 dni pred izvedbo, obvesti javni zavod 
KSEVT. 

Društva in ostali  uporabljajo dvorano s skupnimi 
prostori v sklopu uporabe Občine Vitanje in morajo tako 
za uporabo pridobiti predhodno pisno soglasje Občine 
Vitanje, katera o  predvidenem  terminu najmanj 7 dni 
pred   uporabo obvesti javni zavod KSEVT.   

Javni zavod KSEVT nima pravice oddajati v najem 
dvorane s skupnimi prostori brez predhodnega pisnega 
soglasja Občine Vitanje, v primeru oddaje v  najem s 
soglasjem,  se  za tako pridobljena sredstva  uporablja 
zadnji odstavek 7. člena tega Pravilnika. Javni zavod 
KSEVT  vlogo za soglasje iz prejšnjega stavka tega 
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odstavka naslovi na Občino Vitanje, najkasneje 15 dni  
pred nameravano oddajo  dvorane v najem, na katero 
Občina Vitanje odgovori v roku 8 od prejema, sicer se 
šteje, da z oddajo v najem ne soglaša.  

Uporaba objekta – neplačljivi del  ( splošna knjižnica- 
razstavni prostor,  računalniška soba,  društveni prostori 
št. 1, 2,3 in 4,  glasbena soba, shramba v pritličju za 
ozvočenje  in klavir )  

 
10. člen 

Splošna knjižnica oz. sedaj po dejanskem namenu 
uporabe razstavni prostor, računalniška soba, društveni 
prostori št. 1, 2,3 in 4, glasbena soba in shramba v 
pritličju za ozvočenje in klavir so v izključni uporabi 
Občine Vitanje in javni zavod KSEVT v te prostore nima   
pravice vstopa in nima pravice do uporabe stvari, ki so 
hranjeni v teh prostorih.  

Razstavni prostor  obratuje znotraj obratovalnega časa 
objekta KSEVT.  

Obiskovalci prostorov  splošna knjižnica - razstavni 
prostor,  računalniška soba,  društveni prostori št. 1, 2,3 
in 4,  glasbena soba in  shramba v pritličju za ozvočenje 
in klavir  imajo  dostop do vseh skupnih prostorov.  
 
Društva, lokalne iniciative in drugi uporabniki 
 
Društva, lokalne iniciative in drugi uporabniki, lahko 
brezplačno uporabljajo društvene prostore št. 1, 2, 3 in 4 
in glasbeno sobo po predhodnem  pisnem soglasju 
Občine Vitanje v obratovalnem času objekta KSEVT in 
po predhodnem pisnem soglasju Občine Vitanje tudi 
izven obratovalnega časa.  
 
POSEBNE DOLOČBE  
 
Obračun uporabnine oz. najemnine  
 

11. člen 
V skladu s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki  narekuje 
Občini, da mora zagotoviti gospodarno rabo stvarnega 
premoženja ob nadaljnjem dejstvu,  uveljavljanja  
odbitnega deleža DDV ob izgradnji objekta KSEVT po 
65. členu ZDDV-1  Občina Vitanje za  uporabo  
plačljivega dela  objekta KSEVT  uporabniku  javnemu 
zavodu KSEVT obračunava najemnino oz. uporabnino v 
višini v višini 420,00 € mesečno plus DDV  skladno s  45. 
členom Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS  št. 
117/06 s spremembami ). Občina Vitanje bo izstavila 
javnemu zavodu KSEVT račun za uporabnino. Javni  
zavod KSEVT je dolžan  plačati  DDV, znesek najemnine 
pa se lahko kompenzira, v kolikor bo javni zavod  za 
občino Vitanje opravljal plačljive storitve.  

Najemnina se usklajuje in valorizira enkrat letno, vsakih 
12 mesecev od sprejema tega pravilnika. Osnova za 
valorizacijo je rast  ali padec indeksa cen življenjskih 
stroškov, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije 
za preteklo leto.  
 

12. člen 
Ustanovitelja  javnemu zavodu zagotovita  finančna 
sredstva pod pogoji in v maksimalni višini, kot je 
določeno v 3. členu Pogodbe o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih  ustanoviteljev javnega 
zavoda KSEVT, Na vasi 18, Vitanje z dne 31. 05. 2017.  
Način  in pogoje črpanja  dela sredstev, ki jih javnemu 
zavodu zagotovi Občina Vitanje  bosta  javni zavod in 
Občina dogovorila v posebni pogodbi  o sofinanciranju.  
 
Pravila uporabe prostorov  

 

13. člen 
Obratovalni čas objekta KSEVT določi javni zavod 

KSEVT.  
Pravila uporabe prostorov se ločijo na uporabo skupnih, 

plačljivih in  neplačljivih prostorov.  
Javni zavod KSEVT pripravi pravila uporabe prostorov, 

ki stopijo v veljavo, ko jih potrdi Občina Vitanje.  
Javni zavod KSEVT pripravi pravila  uporabe opreme iz 

Priloge 1, ki stopijo v veljavo, ko jih potrdi Občina Vitanje. 
Pravila uporabe opreme  Priloge 2, ki je v  uporabi 
Občine Vitanje,  pripravi slednja.  

Javni zavod KSEVT lahko odda v najem plačljivi del 
prostorov  in opremo iz Priloge št. 1, po predhodnem 
pisnem soglasju Občine Vitanje in za ceno, ki jo soglasno 
določi z Občino Vitanje.  

Javni zavod KSEVT pod pogoji iz tega Pravilnika z 
uporabniki  sklene pogodbo o uporabi, s katerimi določi 
urnik in način uporabe plačljivega dela objekta KSEVT 
oz. opreme iz Priloge št. 1.  

Uporabnik mora v času uporabe objekta upoštevati 
hišni red upravljavca. Hišni red ob predhodnem soglasju 
Občine Vitanje sprejme  javni zavod   v roku 1 meseca po 
sprejemu tega Pravilnika.  

Uporabnik mora biti o spremembah ali o tem, da v 
določenem terminu ne bo mogel uporabljati objekta ali 
opreme obveščen najkasneje 7 dni pred terminom.  
 
Vrnitev predmeta uporabe  
 

14. člen 
Uporabnik mora  predmet uporabe  vrniti po prenehanju 
uporabe v prvotnem stanju.   Strošek vzpostavitve 
prvotnega stanja plača  uporabnik.  
 
Vzdrževanje  
 

15. člen 
Javni zavod KSEVT je dolžan uporabljati prostore in 

opremo in ga tekoče vzdrževati s skrbnostjo dobrega 
gospodarja ter izvesti odpravo vseh poškodb in okvar, ki 
bi nastale zaradi običajne rabe najetih prostorov in 
opreme.  

Občina Vitanje prostore investicijsko vzdržuje v 
takšnem stanju, da bo mogoča uporaba objekta za 
namen za katerega je bil tudi zgrajen iz sredstev  po 
zadnjem odstavku 7. člena tega Pravilnika.  
 
Zavarovanje objekta in opreme  
 

16. člen 
Zavarovalno polico za  zavarovanje  objekta  KSEVT   in 
opreme   za naravne nesreče sklene  Občina Vitanje, pri 
čemer se premija  krije v breme sredstev, ki jih Občina 
Vitanje zagotovi v proračunu za izvajanje dejavnosti 
javnega zavoda KSEVT) v limitirani višini  največ do 
30.000,00 €  po pogodbi v skladu s 3. členom Pogodbe  
o medsebojnim pravicah, obveznostih in odgovornostih 
ustanoviteljev javnega zavoda KSEVT, na Vasi 18, 
Vitanje z dne 31. 05. 2017.  
 
KONČNE DOLOČBE  
 

17. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati 
Pravilnik o upravljanju in uporabi  objekta Kulturnega 
središča Evropskih vesoljskih tehnologij – Uradno glasilo 
občin, št. 27/2012, 15/2015.  
 

18. člen 
Ta pravilnik začne veljavi  ter se uporabljati  naslednji 
dan po objavi v uradnem glasilu občine. 
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Številka: 9000-010/2017-013 
Datum: 24.11.2017 
 

 Občina Vitanje 
 Mirko Polutnik, župan 

 
 

 
OBČINA VOJNIK 

 
1122. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta (OPPN EUP 
FR -12 (Senegačnik) 

 
Na podlagi 60. 96 in 99. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. l.RS, št. 33/07..) in Statuta Občine 
Vojnik (Ur. l. RS št. 3/2016), je župan Občine Vojnik  
sprejel 

 
SKLEP 

O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA (OPPN EUP FR -12 (SENEGAČNIK) 
 

I. 
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno 
cono Vojnik  (OPPN EUP FR – 12), ki ga je izdelalo 
podjetje  AR PROJEKT Sevnica, št. 9/17. 
 

II. 
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta 

(OPPN) je ureditveno območje, ki je na zahodnem delu 
omejeno z pozidanimi stanovanjskimi  površinami (SSe) 
in regionalno cesto, na jugu in severu z kmetijskimi 
površinami in na vzhodu z pozidanimi stanovanjskimi  
površinami (SSk) s parc. štev. 58 in 59 k.o. Loka . 

Gre za območje, ki je po OPN Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 59/2016 in 6/2017) namenjeno 
gradnji eno in dvostanovanjskih stavb, objektom za šport, 
rekreacijo in prosti čas ter mirne storitvene dejavnosti. 
Skladno s 45. členom OPN Vojnik je potrebno za 
območje prostorske enote EUP FR-12 potrebno izdelati 
OPPN. 

Velikost območja prostorske ureditve znaša cca 
3848,00m2. Zemljišče je v naravi travnik.  Izven območja 
OPPN bo potekala izvedba priključitve območja na 
električno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter 
priključek na javno občinsko cesto.  Na območju 
predvidenega OPPN ni javnih cest. Za dostop na to 
območje bo potrebno zgraditi novo dovozno cestno 
povezavo po parcelah št. 44 in 45 k.o. Loka. Nova cestna 
povezava se bo priključevala na severni strani na JP št. 
964151 Ovtar-Bračič (Loka), ki poteka po parceli 1137 in 
44 k.o. Loka 
 

III. 
Javna razgrnitev osnutka OPPN, se začne naslednji dan 
po objavi tega sklepa v Uradnem glasilu slovenskih 
občin, in sicer v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 
Vojnik. Javna razgrnitev traja 30 dni. Javna obravnava bo 
v sredo 20.12.2017 ob 15.30 v sejni sobi Občine Vojnik 
(I.nadstropje), Keršova 8, Vojnik. Na tem naslovu je na 
vpogled tudi javno razgrnjeni osnutek. Pripombe in 
predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi 
zainteresirani. 
 

IV. 
V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni organ 
KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine 

Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS 
strinja s predlogom. Pripombe in stališča iz prvega 
odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale 
fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine 
Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki jih posreduje v 
potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik. 
 

V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 350-0004/2017-4 
Datum: 29.11.2017 
 

 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 

 
 

 
1123. Sklep o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje 
Kotnik v Socki (del prostorske enote EUP SO-
42) 

 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 12. in 45. člena 
Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 3/2016) je 
župan Občine Vojnik sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 
OBMOČJE KOTNIK V SOCKI (DEL PROSTORSKE 

ENOTE EUP SO-42) 
 

1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 

(1) Na pobudo lastnikov zemljišča Franca in Ivice Kotnik, 
Socka 31, 3203 Nova Cerkev, se pripravi občinski 
podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za del 
območja enote urejanja prostora ( EUP) SO-42, po 
postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO – 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 5712 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 
76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) (v nadaljevanju 
ZPNačrt) in pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list 
RS št. 99/07). 
(2) Občina Vojnik je leta 2016 sprejela Odlok o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik (Uradno 
glasilo slovenskih občin 59/16, 6/17-spremembe in 
dopolnitve OPN). Na podlagi sprejetega odloka je za del 
območja enote urejanja prostora ( EUP) SO-42, 
predviden postopek predhodne izdelave OPPN. 
Podrobna namenska raba zemljišč znotraj EUP je SSn – 
stanovanjske površine.  
(3) Predmet izdelave OPPN je prostorska ureditev 
obravnavanega območja, ki se nameni gradnji 
stanovanjske stavbe s pripadajočimi nezahtevnimi in 
enostavnimi objekti. 
 

2. člen 
(območje OPPN) 

Območje predvidenega urejanja meri 3997 m2 in obsega 
zemljiške parcele 161/2, 162/4, 1992/2 k.o. Čreškova. 
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3. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 

Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili 
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO – 1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 5712 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO). Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi 
investitor posega v prostor v sodelovanju s 
pripravljalcem. 

Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se 
pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih 
podlag in izborom najustreznejše variante. 
 

4. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in 

mnenja) 
(1) Nosilci urejanja prostora so: 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode 
– območna pisarna Celje 

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Ljubljana 

3. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo 
električne energije 

4. Vodovod – kanalizacija, javno podjetje d.o.o. 
5. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje 
6. Telemach Ljubljana 
7. Simbio d.o.o. Celje 

(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN in 
izdane pooblastilu iz strani občine izbrani načrtovalec na 
osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega 
akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje 
nosilcem urejanja prostora. Ministrstvo za okolje in 
prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v 
skladu z 58. člena ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN 
potrebno izvesti CPVO. 
(3) Nosilci urejanja prostora v 30 dneh od prejema poziva 
na predloženi osnutek OPPN podajo smernice za 
načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo.  
(4) Na usklajen predlog OPPN nosilci urejanja prostora v 
30 dneh podati svoje mnenje.  
(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je 
potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih 
nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v 
istem postopku. 
 

5. člen 
(postopek in roki izdelave prostorskega akta) 

Aktivnosti   Predviden 
čas 
izvedbe 

  (1) Objava Sklepa  o začetku priprave OPPN 
      v Uradnem glasilu slovenskih občin   

december 
2017 
 (2) Izdelava osnutka OPPN    januar 
2018 

(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja 
prostora   

februar 
2018 

(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z 
zahtevami v pridobljenih smernicah ter 
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN s 
smernicami nosilcev urejanja prostora in 
izdelava gradiva za javno razgrnitev 

marec 
2018 

(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi 

 

(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu 
občine Vojnik in KS Vojnik. Javna obravnava 
se organizira na sedežu KS Vojnik v času 
javne razgrnitve in traja 30 dni od objave v 
Glasilu slovenskih občin in na krajevno 
običajen način. Fizične in pravne osebe ter 
drugi zainterisirani lahko podajo svoje 
predloge in pripombe v času trajanja javne 
razgrnitve  

april 2018 

(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje 
stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči iz 
javne razgrnitve     

maj 2018 

(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja 
prostora na dopolnjen predlog OPPN    

junij 2018 

(9) Priprava usklajenega OPPN junij 2018 
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu  
(11) Objava odloka v Glasilu slovenskih občin  
 
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in 
pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj 
pripravljalec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. 
Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO in 
dodatne strokovne podlage, se postopek in roki od toče 
4. dalje ustrezno spremenijo. OPPN se izdela v 4. 
izvodih. 
 

6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN) 

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, 
izdelavo geodetskega načrta, pridobitev geološkega 
mnenja, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, 
kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam. 
 

7. člen 
Ta sklep se objavi v Glasilu slovenskih občin in začne 
veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 350-0008/2017-1 
Datum: 29.11.2017 
 

 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 
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OBČINA BLED 
  Stran 
1107. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o urejanju cestnega prometa 
v Občini Bled – 3 

1538 

 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

  Stran 
1108. Sklep o sprejemu elaborata o 

oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodasrke 
javne službe odvajanje komunalne 
odpadne vode in oskrba s pitno 
vodo 

1538 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

  Stran 
1109. Sklep o začasnem financiranju 

Občine Lovrenc na Pohorju v 
obdobju januar – marec 2018 

1539 

 
OBČINA MAJŠPERK 

  Stran 
1110. Odlok o proračunu Občine Majšperk 

za leto 2018 
1540 

1111. Sklep o cenah programov za vrtec 
Majšperk 

1542 

 
OBČINA MISLINJA 

  Stran 
1112. Odlok o porabi koncesijske dajatve 

za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo v Občini Mislinja 

1543 

1113. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj 
Gradec 

1544 

 
OBČINA PODLEHNIK 

  Stran 
1114. Odlok o spremembi Odloka o 

proračunu Občine Podlehnik za leto 
2017 – 2. rebalans 

1548 

1115. Odlok o načinu opravljanja obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Podlehnik 

1549 

1116. Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini 
Podlehnik 

1562 

1117. Sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra 

1573 

1118. Potrditev  Elaborata o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki 
(zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih 
odpadkov) na območju Občine 
Podlehnik za leto 2018 

1574 

 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

  Stran 
1119. Sklep o vrednosti točke za 

obračunavanje občinskih taks za 
uporabo javnih površin in javnih 
mest v občini Ravne na Koroškem 
znaša v letu 2018 

1574 

 

OBČINA VERŽEJ 
  Stran 
1120. Odlok o rebalansu proračuna 

Občine Veržej za leto 2017 
1574 

 
OBČINA VITANJE 

  Stran 
1121. Pravilnik o upravljanju in uporabi 

objekta ter opreme Kulturnega 
središča Evropskih vesoljskih 
tehnologij 

1576 

 
OBČINA VOJNIK 

  Stran 
1122. Sklep o javni razgrnitvi osnutka 

Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN EUP 
FR -12 (Senegačnik) 

1579 

1123. Sklep o začetku priprave 
občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje 
Kotnik v Socki (del prostorske enote 
EUP SO-42) 

1579 

 
 


