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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014-7 
Datum: 10. 12. 2015 

 
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. 
RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012) 
 

Sklicujem 
 

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v 
 petek, 18.12.2015,  ob 16.00  uri, 

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17. 
 
 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev sklepov 4. redne seje. 
3. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki - 2. obravnava. 
4. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 

ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana - 2. obravnava. 
5. Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine, cene storitve ocene 

obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE, cene storitve črpanja in 
odvoza fekalij iz greznic, odvoz in prevzem blata iz MKČN, prevzem gošče iz suhih 
stranišč, čiščenje z odvozom oljnih in maščobnih lovilcev. 

6. Sklep o določitvi višine vrednosti točke za NUSZ za leto 2016.  
7. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta izgradnje več 

stanovanjske stavbe. 
8. Pobude in vprašanja. 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo!  

 
 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

 
 
p.s.: 
Celotno gradivo za 5. sejo občinskega sveta Občine Sveta Ana je dosegljivo na: http://www.sv-
ana.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta. 
V primeru težav pri prenosu gradiva se obrnite na Petro Golob, tel.: 041 799 840, e-naslov: 
petra.golob@sv-ana.si. 

http://www.sv-ana.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta
http://www.sv-ana.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta
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POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU: 
 
 
 
 
K točki 1 
Dnevni red po predlogu. 
K točki  2 
Sklepi so priloženi v gradivu. 
K točki  3 
Odlok je priložen v gradivu. 
K točki 4 
Odlok je priložen v gradivu. 
K točki 5 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 6 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 7 
Sklep je priložen v gradivu. 
K točki 8 
Pobude so v gradivu. 
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OBČINA SVETA ANA 

    Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014-5 
Datum: 18.12.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SKLEPOV  
4.  REDNE SEJE OS OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur.l. RS, št. 60/2007, 
94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 
39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) Občinski svet na svoji 5. redni seji, dne 18.12.2015 
potrdi  sklepe 3. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki je bila dne, 
23.09.2015, kot so priloženi.  
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Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Ur.l. RS, št. 60/2007, 
94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 
39/10, 107/10 in MUV št. 23/12) je Občinski svet na svoji 5. redni seji, dne 18.12.2015 
sprejel  
 

SKLEPE 
 

4. redne seje občinskega sveta občine Sveta Ana, ki je bila, dne 23.09.2015 ob 
1600 uri v prostorih sejne sobe občine Sveta Ana. 

 
Prisotni člani OS:  

Drago Ruhitel, Breda Špindler, Roman Režonja, Feliks Berič, Suzana 
Rejak Breznik in Katica Bauman 

Opravičeno odsotni člani OS: 
                         Drago Weinhandl, Mirko Šenveter in Karl Škrlec. 
Neopravičeno odsotni člani OS: 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, Viktor Kapl - tajnik občine,  Petra Golob – OU, 
Stanka Ferš - OU, Irena Golob – OU, Dušan Kokol – NO, Boris Mlakar in 
Monika Levanič – Štajerski tednik.  

 
K točki 1 
Župan vodi sejo in predlaga naslednji spremenjeni  
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev sklepov 3. redne seje. 
3. Pregled in potrditev sklepov 2. dopisne seje. 
4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2015.  
5. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja 

s komunalnimi odpadki - 1. obravnava. 
6. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih 

služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana - 1. obravnava. 
7. Poročilo izvajalca storitev obveznih občinskih gospodarskih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana za obdobje  od 1.1.2015 do 30.6.2015. 
8. Potrditev predloga sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v 

osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2015/2016. 
9. Predlog pravilnika o spremembi pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja 

športnih objektov Občine Sveta Ana. 
10. Predlog spremembe hišnega reda športnih objektov Občine Sveta Ana. 
11. Predlog cenika uporabe športne dvorane Sveta Ana od 01.10.2015.  
12. Sklep o imenovanju kandidata za sodnika porotnika. 
13. Pobude in vprašanja. 

 
Sklep št. 44 

Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur.l. 
RS, št. 39/10 in MUV 23/12) se potrdi predlagani   predlog   dnevnega  reda.  

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s šestimi (6) glasovi.  
K točki 2 
Sklep št. 45 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 
94/07 - ZLS-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 
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100/08 - Odl. US in 79/09) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 39/10 in MUV 23/12) je Občinski svet na svoji 4. redni 
seji, dne 23.09.2015 potrdil  sklepe 3. redne seje Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana, ki je bila dne, 08.04.2015, kot so priloženi. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s šestimi (6) glasovi.  
 
K točki 3 
Sklep št. 46 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 
94/07 - ZLS-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 
100/08 - Odl. US in 79/09) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 39/10 in MUV 23/12) je Občinski svet na svoji 4. redni 
seji, dne 23.09.2015 potrdil  sklepe 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana, ki je bila dne, 15.7.2015, kot so priloženi. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s šestimi (6) glasovi.  
 
K točki 4 
Sklep št. 47 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-
UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US  in 40/12 - 
ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 
110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-
ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana 
(Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je Občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 4. redni seji, dne 23. 9. 2015 sprejel Odlok o 
rebalansu   proračuna Občine Sveta Ana za leto 2015, kot predlagan. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s šestimi (6) glasovi.  
 
K točki 5 
Sklep št. 48 

Na podlagi 62. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 
94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 
149. člen Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 
49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-
ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15), 3. in 7. člen Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 46. člen Zakona o 
javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) ter 15. člena Statuta 
Občine Sveta Ana (Ur. L. RS št. 39/10 in 107/10) se sprejme Odlok o načinu 
opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana, kot je predložen – 1. obravnava. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s šestimi (6) glasovi.  
 
K točki 6 
Sklep št. 49 

Na podlagi 62. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 
94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 
149. člen Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 
49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-
ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15), 3. in 7. člen Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 46. člen Zakona o 
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javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) ter 15. člena Statuta 
Občine Sveta Ana (Ur. L. RS št. 39/10 in 107/10) se sprejme Odlok o 
predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana, kot je predložen – 1. 
obravnava. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s šestimi (6) glasovi.  
K točki 7 
Ni sklepa, občinski svet se samo seznani s poročilom.  
 
K točki 8 
Sklep št. 50 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list 39/10, 107/10), določil 
Zakona o vrtcih (Ur. list RS št. 100/05, 28/08, 98/09,  36/10, 62/10-ZUPJS, 
94/10-ZIU, 40/12 ZUJF) in določil Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih 
za opravljanje dejavnosti  predšolske vzgoje (Ur. list RS št. 27/2014)  potrjuje 
Občinski svet predlog sistemizacije  delovnih mest za področje predšolske 
vzgoje v OSNOVNI ŠOLI  SVETA ANA za šolsko leto 2015/2016 v predloženi 
obliki in daje soglasje k uveljavitvi fleksibilnega normativa glede števila otrok v 
oddelkih vrtca Sveta Ana in oddelka vrtca Lokavec od 01.09.2015 dalje. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s šestimi (6) glasovi.  
 
K točki 9 
Sklep št. 51 

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list 39/10, 107/10)  
se sprejme Pravilnik o spremembi pravilnika o upravljanju in načinu 
oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana v predloženi obliki.    

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s šestimi (6) glasovi.  
 
K točki 10 
Sklep št. 52 

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list 39/10, 107/10, 
MUV 06/14) se sprejme predlog spremembe hišnega reda športnih objektov 
Občine Sveta Ana s spremembami, ki so bile podane na seji.    

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s šestimi (6) glasovi.  
 
K točki 11 
Sklep št. 53 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list 39/10, 107/10, MUV 
06/14), 17. člena  Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih 
objektov Občine Sveta Ana (Ur. list RS št. 77/10, MUV 27/11)  se sprejme 
Sklep o sprejetju cenika uporabe športne dvorane Sveta Ana od 01.10.2015 
s spremembami, ki so vezane na spremembo hišnega reda.    

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno s šestimi (6) glasovi.  
 
K točki 12 
Župan da na glasovanje oba predloga, ki sta bila podana na seji po vrstnem redu kot 
sta bila predlagana. Najprej je občinski svet glasoval o kandidatki Jožici Ketiš, ki je 
prejela en glas. Potem je občinski svet glasoval o kandidatki Suzani Rejak Breznik, ki je 
prejela štiri glase. 
Sklep št. 54 

Na podlagi 46. člena Zakona o sodiščih - UPBS 4 (Uradni list RS, št. 94/07) in 
poziva Okrožnega sodišča v Mariboru ter  15. člena Statuta Občine Sveta Ana 
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(Ur. L. RS št. 39/10 in 107/10) Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 4. 
redni seji, dne 23.09.2015 imenuje za kandidata za sodnika porotnika Suzano 
Rejak Breznik.   

Predlog sklepa je bil potrjen  s štirimi (4) glasovi.  
 
 
 
 
 
Številka: 03202-001/2014-5 
Datum: 23.09.2015 
 
 
 
 
 
 
Zapisal: 
Viktor Kapl 

 
 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBČINA SVETA ANA 
      Občinski svet 
 
Številka:35410-8/2015 
Datum: 18.12.2015 

 
 
 
 

PREDLOG 
ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNIH 

LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI 

SVETA ANA 
 

(druga obravnava) 
 
 
 

 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL : Evropski Pravni center Maribor – Milan Železnik univ. dipl. prav   
                                        in Občinska uprava Občine Sveta Ana 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 62. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 149. člen Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-
10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15), 3. in 7. 
člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 46. člen Zakona o javnozasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/2006) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. L. RS št. 39/10 in 
107/10) se sprejme Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana, kot je predložen. 
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Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-
10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15), 3. in 7. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, 
št. 29/2011-UPB8, 21/2013), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (MUV št. št 7/13), 
Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 
in 109/2012), 15.  člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10), je občinski 
svet Občine Sveta Ana na svoji 5. redni seji dne 18.12.2015 sprejel 

 

Odlok 
o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 

ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana 
 

1 Splošne določbe 

1. člen 
(javna služba)  

 
Ta odlok določa način opravljanja obveznih lokalnih 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 Sveta Ana (v nadaljevanju: občina). 
 
Obrazložitev: 
Z odlokom se na podlagi določila drugega odstavka 3. člena Zakona o  gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ določa način opravljanja s 149. členom Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
določenih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov so občinske obvezne gospodarske javne 
službe. 
 

2. člen 
(uporaba izrazov)  

 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski 
in moški spol. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določili Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja 
/ZUNEO/ (Uradni list RS, št. 93/2007-UPB-1), ki v 7. členu določa, da mora občinski svet v 
okviru svoje pristojnosti ustvarjati pogoje za enako obravnavanje oseb ne glede na katerokoli 
osebno okoliščino z ozaveščanjem in spremljanjem položaja na tem področju ter z ukrepi 
normativne in politične narave. 

 
 

3. člen 
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(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. cene storitev javne službe, 
8. javna pooblastila izvajalca javne službe, 
9. nadzor nad izvajanjem javne službe, 
10. kazenske določbe, 
11. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne službe. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/, ki določa, da se z odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe za 
posamezno gospodarsko javno službo določi: 

 organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije); 

 vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 

 pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin; 

 pravice in obveznosti uporabnikov; 

 viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja; 

 vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so 
lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa; 

 drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske dejavnosti. 
 
 

4. člen 
(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki)  

 
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so: 

 omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe; 

 zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov; 

 zagotoviti obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov preden se jih odstrani po 
postopku v skladu s predpisi ali z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov  

 zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov, predvsem pa odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek; 

 uveljavitev načela 'stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov'; 

 zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju 
ravnanja s komunalnimi odpadki. 

Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 2. člena Zakona o varstvu okolja 
/ZVO-1/, ki določa, da so cilji varstva okolja zlasti: 1. preprečevanje in zmanjšanje 
obremenjevanja okolja; 2. ohranjanja in izboljševanja kakovosti okolja; 3. trajnostna raba 
naravnih virov; 4. zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; 5. 
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanja porušenega naravnega ravnovesja in 
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ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti; 6. povečanje snovne učinkovitosti 
proizvodnje in potrošnje ter 7. opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 
 
 

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 ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se predvideva t.i. subsidiarna uporaba določil predpisov s področja varstva okolja 
za vsa vprašanja, ki s tem odlokom niso urejena. Na tem mestu moramo opomniti, da v skladu z 
določilom tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ vlada podrobneje 
predpiše: • vrste nalog, ki se izvajajo v okviru občinskih javnih služb varstva okolja ter • 
metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske 
ter druge ukrepe in normative za opravljanje občinskih javnih služb varstva okolja. Podobno 
določilo zasledimo tudi v tretjem odstavku 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/, ki določa, da se tehnični, oskrbovalni, stroškovni, organizacijski in drugi standardi ter 
normativi za opravljanje gospodarskih javnih služb urejajo s predpisi pristojnih ministrov. 
 
 

6. člen 
(pojmi) 

 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v predpisih s področja 
ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo določa pomen pojmov, uporabljenih v odloku. 

 
 

7. 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, 

 financiranje dejavnosti javne službe,  

 opravljanje drugih nalog določenih z zakonom. 
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja občinska uprava. 
(3) Naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko poveri izvajalcu javne 
službe.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/, ki določa, da so strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju 
gospodarskih javnih služb naloge, ki se nanašajo na: 
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 razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb, 

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje 
gospodarskih javnih služb, 

 postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in 
režijskih obratov, 

 postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev, 

 strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb, 

 financiranje gospodarskih javnih služb, 

 določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti 
zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če to ni kot javno 
pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb, 

 dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave 
gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih 
javnih služb. 

Kot je določeno z drugim odstavkom navedenega 12. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ se lahko naloge iz navedene prve in druge alineje poveri za to usposobljeni 
organizaciji. V drugem odstavku smo na tej pravni podlagi predvideli možnost, da se navedene 
naloge iz prve in druge alineje lahko poveri izvajalcu javne službe. 

 
 

8. 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 naprtiti 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. 
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina 
pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 11. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/, ki določa 
načelo subsidiarnega ukrepanja. V skladu z navedenim členom občina skrbi za odpravo posledic 
čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave 
teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne 
podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače 
odpraviti. Če se v navedenem primeru povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in 
dolžnost izterjati vračilo navedenih stroškov. 
2 Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe 

 
9. člen 

(oblika opravljanja javne službe)  
 

Javne službe iz prvega člena tega odloka se opravljajo s podelitvijo koncesije na celotnem 
območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. 
 
Obrazložitev: 
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Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 6. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/, ki določa, da lahko lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne 
službe z dajanjem koncesij.  
 
3 Vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev 
3.1 Vrsta in obseg storitev javne službe 

 
10. 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. 
(2) Storitve javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov obsegajo: 

 storitve prevzemanja določenih vrst komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v 
zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih,  

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

 storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v 
nadaljnjo obdelavo ali odlaganje ali odstranjevanje po drugem postopku v skladu s 
predpisi,  

(3) Storitve javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov obsegajo: 

 storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov (ki vključuje sortiranje, s katerimi se 
spreminja lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred 
njihovim odlaganjem ali odstranjevanje po drugem postopku v skladu s predpisi z 
namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja 
nevarnih lastnosti odpadkov, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo 
predelavo);  

 storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v 
nadaljnjo obdelavo ali odlaganje ali odstranjevanje v skladu s predpisi vključno s 
prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz prejšnje alineje na odlagališče za 
nenevarne odpadke ali odstranjevanje po drugem postopku v skladu s predpisi 

 storitve skladiščenja odpadkov pri izvajalcu obdelave do njihove predelave ali 
odstranjevanja. 

(4) Storitve javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
obsegajo: 

 storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov na 
odlagališču nenevarnih odpadkov ali odstranjevasnje po drugem postopku v skladu s 
predpisi. 

(5) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja javne službe kot javne dobrine 
zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/, ki določa 
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja in v skladu z določili veljavne 
Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015 in 69/2015), ki določa pravila ravnanja in druge 
pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z 
njimi (1. člen Uredbe). 
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11. člen 
 (uporabniki storitev javne službe)  

 
(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena 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 podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma 
upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o 
pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni od izpolnitve predpisanih 
pogojev.  
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz drugega odstavka tega člena več, imajo 
skupaj nerazdelno 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 proizvodna 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) Imetniki 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.  
(7) Uporaba  storitev  javnih  služb  je  obvezna  tudi  za  vse  lastnike,  uporabnike ali 
upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in jo uporabljajo občasno, oz. v tej 
stavbi nimajo stalnega ali začasnega bivališča. Pogoji zbiranja se določijo v tehničnem 
pravilniku.  
(8)Izvirni povzročitelj iz dejavnosti mora prepustiti komunalne odpadke izvajalcu javne službe in 
z njim skleniti pogodbo o prevzemu komunalnih odpadkov. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 5. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da je uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z 
obveznimi gospodarskimi javnimi službami obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan 
predpis za posamezne primere ne določa drugače.  
Besedila drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka odstavka so oblikovana na 
podlagi določila tretje točke  3. člena Uredbe o odpadkih, ki določa, da je imetnik odpadkov 
povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti. Povzročitelj 
odpadkov pa je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni 
povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopka, s katerimi 
se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov. 
 
3.1.1 Zbiranje  komunalnih odpadkov 
 

12. člen 
 (ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)  
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(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v okviru javne službe ločeno zbirajo in 
prevzemajo naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov:  

 papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke, 

 drobna odpadna embalaža iz stekla, 

 drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih materialov,  

 drobna odpadna embalaža iz kovine, 

 biološki odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad), 

 mešana odpadna komunalna embalaža, 

 kosovni odpadki, 

 nenevarni odpadki 

 druge vrste odpadkov v skladu s klasifikacijskim seznamom odpadkov Uredbe o 
odpadkih. 

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno 
zbranih frakcij komunalnih odpadkov.  
(3) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke izvajalcu javne službe z odlaganjem v 
tipizirane in označ ene zabojnike, posode ali vreče, postavljene na prevzemnih mestih, 
zbiralnicah ločenih in nevarnih frakcij in s premično zbiralnico nevarnih frakcij pod pogoji in 
na način, ki so določeni s tem odlokom.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 18. člena Uredbe o odpadkih, ki določa, da je 
odpadke iz papirja, kovine, plastike in stekla treba zbirati ločeno. Ločeno je treba zbirati tudi 
odpadke, za katere je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja v skladu s posebnim predpisom, ki 
ureja ravnanje s posameznim tokom ali vrsto odpadka. Poleg navedenih odpadkov je treba 
ločeno zbirati tudi druge odpadke in jih ne mešati z drugimi odpadki ali drugimi materiali z 
drugačnimi lastnostmi, kot jih imajo odpadki, če to zahteva predelavo in pripravo za ponovno 
uporabo ali poenostavitev ali izboljšanje predelave, pa je to tehnično in okoljsko izvedljivo ter 
gospodarno. 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano v skladu z določili veljavne Odredbe o ravnanju z ločeno 
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, 
št. 21/2001), ki določa najmanjši obseg in vsebino ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki 
morata biti zagotovljena v okviru opravljanja obvezne javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki (1. člen Odredbe). V skladu z določilom 6. člena navedene Odredbe je treba v okviru 
javne službe v naseljih urediti zbiralnice ločenih frakcij, opremljene za ločeno zbiranje: 

 papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke, 

 drobne odpadne embalaže iz stekla, 

 drobne odpadne embalaže iz plastike ali sestavljenih materialov in drobne odpadne 
embalaže iz kovine. 

Navedene zbiralnice je treba praviloma urediti v stanovanjskih območjih, pa tudi ob večjih 
trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih. Na 
območju mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja je treba urediti zbiralnico na vsakih 
500 prebivalcev (6. člen Odredbe).  
Ob navedenem mora izvajalec javne službe na podlagi določila drugega odstavka 5. člena 
Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom 
(Uradni list RS, št. 39/2010) zagotoviti, da se v okviru opravljanja javne službe, kuhinjski 
odpadki, ki nastajajo pri povzročiteljih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev, zbirajo v posebnem 
zabojniku ali posodi na način, določen s predpisi lokalne skupnosti.  
Drugi odstavek je oblikovan na podlagi določila tretjega odstavka 6. člena veljavne Odredbe o 
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 
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odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe za izločanje 
nevarnih frakcij zagotoviti: 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 prevzem opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, in 

 razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici. 
Z besedilom tretjega odstavka je določeno, da se ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo 
ločeno, zbirajo kot mešani komunalni odpadki. 
Z besedilom se določa način prepuščanja komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe. 
 
 

13. člen 
 (prevzemanje komunalnih odpadkov)  

 
 (1) Storitve prevzemanja komunalnih odpadkov obsegajo: 

 prevzemanje na prevzemnih mestih : 
   - odpadne embalaže, 
   - ločenih frakcij, 
   - bioloških odpadkov, 
   - mešanih komunalnih odpadkov, 
   - kosovnih odpadkov. 

 v zbiralnicah ločenih frakcij: 
   - odpadne embalaže, 
   - ločenih frakcij, 

 v zbirnih centrih: 
  - odpadne embalaže, 
  - ločenih frakcij, 
  - nevarnih frakcij, 
  - mešanih komunalnih odpadkov, 
  - kosovnih odpadkov. 

 (2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo: 

 redno prevzemanje nevarnih frakcij v zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 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 z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, 
ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami. 
Program za vsako naslednje leto izdela izvajalec javne službe in ga posreduje občini v potrditev 
najpozneje do 15. oktobra v tekočem letu. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 4. člena Odredbe 
o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe za izločanje 
ločenih frakcij zagotoviti: 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah ločenih frakcij, 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbirnih centrih, 

 prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in na prevzemnih. 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 6. člena veljavne 
Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 
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komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe za 
izločanje nevarnih frakcij zagotoviti: 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 prevzem opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, in 

 razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici. 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 23. člena Odredbe o ravnanju z 
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 
list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe ravnanje z ločeno zbranimi 
frakcijami zagotavljati skladno s programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, v katerem se 
določita obseg in vsebina ravnanja ter način zagotavljanja storitev. Navedeni program pa mora 
vsebovati predvsem podatke o: 

 naseljih in številu prebivalcev, katerim se zagotavlja storitev javne službe, 

 celotni količini komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju izvajanja javne službe, in 
količinah posameznih ločenih in nevarnih frakcij, 

 zbiralnicah ločenih in nevarnih frakcij in zbirnih centrih v posameznih naseljih, 

 prevzemanju nevarnih frakcij s premično zbiralnico, 

 tipu in oznakah zabojnikov za posamezne ločene ali nevarne frakcije ter označbi zbiralnic in 
zbirnih centrov, 

 pogostosti prevzemanja frakcij v zbiralnicah in zbirnih centrih, 

 prevzemanju kosovnih odpadkov in opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje 
nevarne snovi, na prevzemnih mestih, 

 vzdrževanju in čiščenju zabojnikov in ukrepih za preprečevanje onesnaževanja okolja v 
zbiralnicah in zbirnih centrih, 

 rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja povzročiteljev komunalnih odpadkov o 
načinu zbiranja ločenih in nevarnih frakcij, 

 razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnicah za izločanje ločenih in nevarnih frakcij, 

 predvideni predelavi ali odstranjevanju ločenih ali nevarnih frakcij in  

 načinu oddajanja ločenih in nevarnih frakcij, ki so odpadna embalaža, družbi za ravnanje z 
odpadno embalažo in količini te embalaže. 
 
 

14. člen 
 (zbiralnice ločenih frakcij) 

 
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih frakcij in odpadne embalaže zagotoviti 
zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki za 
prevzemanje ločenih frakcij in odpadne embalaže komunalnih odpadkov iz 12. člena tega 
odloka.  
(2) Zbiralnice ločenih frakcij so prostorsko razporejene: 

 v urbanih ali večjih stanovanjskih naseljih najmanj ena zbiralnica na vsakih 500 
prebivalcev; 

 najmanj ena zbiralnica ob večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, 
bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih; 

 najmanj ena zbiralnica v naseljih z manj kot 500 prebivalci. 
(3) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja prevoz ločenih frakcij in odpadne 
embalaže center za ravnanje z odpadki.  
(4) Ne glede na določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko izvajalec javne 
službe organizira prevzemanje ločenih frakcij in odpadne embalažepo sistemu “od vrat do vrat”. 
Na območju, kjer se vse ali del ločenih frakcij in odpadne embalaže zbira po sistemu “od vrat do 
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vrat” izvajalcu javne službe ni potrebno zagotoviti zbiralnic ločenih frakcij za tiste ločene frakcije 
in odpadne embalaže za katere je organizirano zbiranje “od vrat do vrat”. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 6. člena Odredbe o 
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da je potrebno v okviru javne službe v naseljih 
urediti zbiralnice ločenih frakcij. Zbiralnice je treba praviloma urediti v stanovanjskih območjih, pa 
tudi ob večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških 
vrtcih. Na območju mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja je treba urediti zbiralnico 
na vsakih 500 prebivalcev.  
Z besedilom tretjega odstavka se določa način prevoza frakcij v zbirni center.  
Z besedilo četrtega odstavka je dopuščeno, da lahko izvajalec javne službe, ne glede na določila 
predhodnih odstavkov, organizira prevzemanje ločenih frakcij po sistemu “od vrat do vrat”. 
 
 

15. člen 
 (zbiralnice nevarnih frakcij)  

 
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje nevarnih frakcij zagotoviti zbiralnice v zbirnem 
centru, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za 
prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov. 
(2) Izvajalec javne službe zagotovi ločeno zbiranje nevarnih frakcij najmanj enkrat v 
koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij po vnaprej določenem urniku. 
(3) Izvajalec javne službe mora najmanj štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v 
premični zbiralnici povzročitelje obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom, objavljenim v 
sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način.  
 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 11. člena Odredbe o ravnanju z 
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 
list RS, št. 21/2001), ki določa, da je treba v okviru javne službe zagotoviti ločeno zbiranje 
nevarnih frakcij. 
Besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila 12. člena 
Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da je treba v naseljih z več kot 
1.000 prebivalci, v katerih ni zbiralnice nevarnih frakcij, v okviru javne službe zagotoviti ločeno 
zbiranje teh frakcij najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij. 
Odredba še določa, da mora izvajalec javne službe povzročitelje komunalnih odpadkov v 
naseljih najmanj 14 dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični zbiralnici obvestiti o 
času in načinu prevzema z naznanilom, objavljenim na krajevno običajen način. 
 
 

16. člen 
 (urejanje in vzdrževanje zbiralnic) 

 
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega pomena, ki so dostopne za transportna 
vozila, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice 
ogrožena splošna raba javne površine, občina zagotovi drugo primerno javno površino.   
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(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki ali posodami za ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov. Tipi in oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne 
frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim pravilnikom. Če izvajalec zbira vse vrste 
komunalnih odpadkov od vrat do vrat, zbiralnic ni potrebno organizirati.  
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako, da: 

 povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v 
zbiralnici zbirajo, 

 se komunalni odpadki prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova 
ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, 

 na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in 

 lahko komunalne odpadke prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov, ki so 
izvirni povzročitelji iz gospodinjstev.  

 (4) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije in oddane nevarne frakcije v 
zbiralnicah redno prevzemati in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje 
odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča 
prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov. 
 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom prvega odstavka se določa način ureditve zbiralnic, ki se uredijo na javnih 
površinah lokalnega pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne ogroža 
njihova splošna raba. Kadar pa bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice ogrožena splošna raba 
javne površine, občina zagotovi drugo primerno javno površino. 
Z besedilom drugega odstavka se določa obveznost izvajalca javne službe, ki mora zbiralnice 
opremiti z zabojniki ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Izvajalec javne 
službe mora določiti tipe in oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne 
frakcije ter označbe zbiralnic določiti s tehničnim pravilnikom.  
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 13. člena Odredbe 
o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe zbiralnice ločenih 
frakcij in zbiralnice nevarnih frakcij urediti in vzdrževati tako, da: 

 povzročitelj komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v 
zbiralnici zbirajo, 

 se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, 
predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, 

 na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in 

 lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov ne glede na njihovo 
prebivališče. 

Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 13. člena 
Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora v zbiralnicah nevarnih 
frakcij, ki jih oddajajo povzročitelji komunalnih odpadkov, prevzemati za ločeno zbiranje in 
začasno skladiščenje teh frakcij usposobljena oseba. 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 13. člena Odredbe 
o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe prepuščene 
ločene frakcije in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in jih v začasno 
skladiščenje, predelavo ali odstranjevanja odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje 
in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa 
ne prihaja do raztresanja odpadkov. 
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17. člen 
 (prevzemanje mešanih komunalnih odpadkovin bioloških odpadkov)  

 
(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov se opravlja na 
prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej določenem terminskem planu odvozov 
urepustiti te odpadke izvajalcu javne službe v tipiziranih posodah s prostornino 120 l, 240 l, ali 
1100 l ali drugi volumen določen s tehničnim pravilnikom. 
(2) Druge posode, zabojniki ali tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov 
in bioloških odpadkov,ki jih določa tehnični pravilnik, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno 
opravičljivih razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti od prevzemnega 
mesta ali izrednega povečanja količine odpadkov) ni mogoče uporabiti posode ali zabojnika iz 
prejšnjega odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do prevzema hraniti odpadke pri sebi.   
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov in 
bioloških odpadkov na območju občine v skladu s sprejetim letnim programom ravnanja z ločeno 
zbranimi frakcijami. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom prvega in drugega se določa način prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov. 
Z besedilom tretjega odstavka se določa čas prevzema mešanih komunalnih odpadkov na 
območju občine. 
Z besedilom četrtega odstavka se določa prepoved izvajalcu javnih služb, ki ne sme prevzemati 
mešanih komunalnih odpadkov, če je v njih tudi odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek. 
 
 

18. člen 
(velikost in število obveznih posod za posamezne uporabnike) 

 
(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov 
določi izvajalec javne službe. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena se število obveznih posod ali zabojnikov in njihovo 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 posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov določijo skupne posode ali zabojniki, katerih število 
in velikost določi izvajalec javne službe skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.     
(3) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti nabavo in vzdrževanje tipiziranih posod, 
zabojnikov ali vrečk za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov na 
prevzemnih mestih.  
(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino posod ali zabojnikov za 
odpadke, lahko izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje prostornine posode ali 
zabojnika oz. povečanje števila posod ali zabojnikov.  
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa velikost in število posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike 
odpadkov. 
 
 

19. člen 
(prevzemna mesta) 
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(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih površinah, če se s tem ne ogroža njihova 
splošna raba. Če prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se prevzemno mesto 
lahko določi tudi na zasebnem zemljišču uporabnika.  
 (2) Prevzemno mesto določi izvajalec javne službev soglasju z uporabnikom. Če do soglasja ne 
pride, določi prevzemno mesto na predlog katere koli stranke pristojni organ občinske uprave. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določen način določitve prevzemnih mest. 
 
 

20. člen 
(zbirna mesta) 

 
(1) V času do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali 
zabojnikih, ki so nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih zemljiščih pri uporabnikih 
(zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča 
emisije vonjav in onesnaževanja okolice.   
(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja komunalnih odpadkov zagotoviti, da 
se posoda ali zabojnik prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov 
pa prazne posode ali zabojnike takoj vrne na zbirno mesto.  
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.  
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določen način zbiranja odpadkov na zbirnih mestih. 
 
 

21. člen 
(zbirni center)  

 
(1) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno 
zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:  

 papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke, 

 steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla, 

 plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih plastičnih materialov, 

 odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, 

 les, vključno z odpadno embalažo iz lesa, 

 oblačila, 

 tekstil, 

 jedilno olje in maščobe, 

 barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 

 detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,  

 baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v 
klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki, 

 električno in elektronsko opremo, ki ne vsebujejo nevarnih snovi in 

 kosovne odpadke.  
(2) V zbirnem centru se lahko zbirajo tudi druge vrste komunalnih in drugih odpadkov, na 
podlagi dogovora med občino in izvajalcem javne službe. 
(3) Pravnim osebam ni dovoljena uporaba zbirnega centra. 
(4)V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki imajo status uporabnika skladno z 11. 
členom tega odloka,  
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(5) Zbirni center zagotovi občina, lahko tudi izvajalec javne službe. Občina se lahko dogovori z 
drugimi občinami o ureditvi skupnega zbirnega centra.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 14. člena Odredbe o ravnanju z 
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 
list RS, št. 21/2001), ki določa, da je treba v okviru javne službe urediti zbirne centre, opremljene 
za ločeno zbiranje: 

 papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke, 

 stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla, 

 plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov, 

 odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, 

 lesa, vključno z odpadno embalažo iz lesa,  

 oblačil, 

 tekstila, 

 jedilnega olja in maščob, 

 barv, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 

 baterij in akumulatorjev, 

 električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi, in  

 kosovnih odpadkov. 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 15. člena Odredbe o ravnanju z 
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 
list RS, št. 21/2001), ki določa, da je treba na območju občine in za vsako naselje z več kot 
8.000 prebivalci urediti najmanj en zbirni center. Za naselja z več kot 25.000 prebivalci je treba 
urediti najmanj dva zbirna centra, za naselje z več kot 100.000 prebivalci pa najmanj en zbirni 
center na vsakih 80.000 prebivalcev. 
Z besedilom tretjega odstavka je določeno, da lahko v zbirnem centru prepustijo odpadke vsi, ki 
imajo status uporabnika. 
 
 

22. člen 
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra) 

 
(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in vzdrževati tako, da: 

 povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v 
zbirnem centru zbirajo, 

 se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo tako, 
da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, 
in 

 na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja do onesnaževanja okolja. 
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih 
v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da 
nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med 
prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov. 
(3) V zbirnem centru mora nevarne frakcije, ki jih oddajajo povzročitelji komunalnih 
odpadkov, prevzemati za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh frakcij usposobljena 
oseba. 
(4) Brskanje po zabojnikih in kontejnerjih v zbirnem centru ter odnašanje oz. odtujevanje 
odpadkov iz njih je prepovedano, razen za izvajalca javne službe. 
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Obrazložitev: 
Besedilo prvega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 16. člena Odredbe o 
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe zbirni center 
urediti in vzdrževati tako, da: 

 povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v 
zbirnem centru zbirajo, 

 se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo tako, da je 
možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, in 

 na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja do onesnaževanja okolja. 
Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v 
začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da 
nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med 
prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov. 

 
 

23. člen 
(prevzemanje kosovnih odpadkov) 

 
(1) V okviru javne službe mora biti v vsakem naselju ne glede na število prebivalcev najmanj 
enkrat v koledarskem letu zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov od vrat do vrat oziroma 
na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov, ki jih določi izvajalec javne službe v obvestilu iz 
tretjega odstavka tega člena. 
(2)  V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno tudi 
prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi. 
(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov najmanj štirinajst dni pred 
prevzemom iz prejšnjih odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom, 
objavljenim na krajevno običajen način. 
(4) Imetniki kosovnih odpadkov morajo preden prepustijo te odpadke izvajalcu javne službe 
zagotoviti, da se kosovni odpadek večjih dimenzij razstavi na več kosov tako, da posamezni kos 
odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na 
vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 18. člena 
Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora biti v okviru javne službe v 
vsakem naselju ne glede na število prebivalcev najmanj enkrat v koledarskem letu zagotovljeno 
tudi prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov. V okviru 
prevzema kosovnih odpadkov mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki se uporablja v 
gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi. Izvajalec javne službe pa mora povzročitelje 
komunalnih odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom kosovnih odpadkov obvestiti o 
času in načinu prevzema z naznanilom, objavljenim na krajevno običajen način. 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila osme alineje 19. člena Odredbe o 
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001), ki določa, da je potrebno povzročitelje komunalnih 
odpadkov v zvezi z opravljanjem javne službe redno obveščati in na druge načine seznanjati, da 
naj razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da posamezni kos vsebuje pretežno eno 
ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih 
odpadkov. 
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24. člen 
(javne prireditve) 

 
(1) Za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 500 udeležencev, 
mora organizator na kraju prireditve zagotoviti posode ali zabojnike za ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov. Če se na prireditvi pričakuje manj kot 500 udeležencev mora 
organizator zagotoviti posode ali zabojnike za mešane komunalne odpadke. Podrobneje 
dogovorita vrsto in obseg storitve javne službe organizator prireditve in izvajalec javne službe s 
pogodbo.  
(2) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi najmanj 
štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 10. člena Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi 
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 
21/2001), ki določa, da je treba za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se 
pričakuje več kot 1.000 udeležencev, na kraju prireditve zagotoviti ureditev posebnih zabojnikov 
vsaj za ločeno zbiranje papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz 
papirja ali lepenke ter drobne odpadne embalaže iz stekla, tako, da jih organizator prireditve 
izvajalcu javne službe odda ločeno od ostalih odpadkov. Z besedilom je določeno, da se o vrsti 
in obsegu storitev javne službe organizator prireditve in izvajalec javne službe podrobneje 
dogovorita s pogodbo. 
Z besedilom drugega odstavka se določa obveznost organizatorjev prireditev, ki so dolžni o 
nameravani prireditvi obvestiti izvajalca javne službe najmanj štirinajst dni pred datumom 
izvedbe prireditve. 
 
 
3.1.2 Obdelava komunalnih odpadkov 

 
25. člen 

(obdelava komunalnih odpadkov) 
 

V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo storitve obdelave komunalnih odpadkov v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki, v kar sodi tudi sortiranje ločeno 
zbranih odpadkov. 
 

26. člen 
(razvrščanje komunalnih odpadkov) 

 
V okviru javne službe se z izvornim razvrščanjem komunalnih odpadkov zagotavlja predhodno 
ločevanje komunalnih odpadkov na osnovne frakcije: 

 odpadna komunalna embalaža (vse frakcije), 

 druge ločene frakcije (papir, steklo, kovine), ki niso odpadna komunalna embalaža, 

 biološki odpadki, 

 kosovni odpadki, 

 nevarni odpadki. 
 

3.1.3 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
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27. člen 
(odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje 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, 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 komunalne odpadke se štejejo mešani komunalni odpadki, ki so obdelani v 
sortirnicah mešanih komunalnih odpadkov ali na centru za ravnanje s komunalnimi odpadki.  
(5) Odstranjevanje obdelanih komunalnih odpadkov po postopkih, ki ni odlaganje na 
odlagališča  ima  prednost pred odlaganjem na odlagališča nenevarnih odpadkov. 
 
4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe     
 

28. člen 
(pogoji obratovanja) 

 
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti: 

 nabavo in vzdrževanje opreme, kar se določi s tehničnim pravilnikom; 

 redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje, vključno z rednim 
razkuževanjem in pranjem, kar se določi s tehničnim pravilnikom; 

 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 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 da 
ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti: 

 čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal, 

 čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, 

 škodljivih vplivov na območje, na katerih je predpisan poseben pravni režim v skladu s 
predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, 

 škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo 
kulturno dediščino. 
 

 
Obrazložitev: 
Z besedilom prvega odstavka se določajo obveznosti izvajalca javne službe. 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 10. člena Uredbe 
o odpadkih, ki določa, da je z odpadki treba ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da 
ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti: 
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 čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal, 

 čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, 

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

 škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo kulturno 
dediščino. 
 
 

29. člen 
(register prevzemnih mest) 

 
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih mest z naslednjimi podatki: 

 lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, 
ločene frakcije in odpadno komunalno embalažo; 

 identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo ali del stavbe, v 
kateri nastajajo mešani komunalni odpadki, biološke odpadke, ločene frakcije in 
odpadno komunalno embalažo; 

 ulica in hišna številka stavbe. 
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji podatki, ki so potrebni za določitev cene 
in obračun storitev javne službe: 

 firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče uporabnikov, 

 število članov posameznega gospodinjstva v  večstanovanjski stavbi,  

 velikost in število posod ali zabojnikov oziroma delež na skupni posodi ali zabojniku po 
posameznem uporabniku, 

 obračunska količina prevzetih mešanih komunalnih odpadkov po posameznem 
uporabniku 
  

Obrazložitev: 
Z besedilom se določa obveznost izvajalca javne službe, ki mora voditi register prevzemnih 
mest. 

 
 

30. člen 
(javna obvestila) 

 
(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za katerega 
uredi zbiralnico ločenih frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center, z naznanilom v 
sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o: 

 lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra; 

 času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega centra; 

 ločenih ali nevarnih frakcijah in odpadne komunalne embalaže, ki se prepuščajo; 

 načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij in odpadne komunalne embalaže  

 načinu predvidene obdelave ali oddajanja ločeno zbranih frakcij in odpadne komunalne 
embalaže, 

 drugih pogojih za prevzem. 
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov na območju, za katerega uredi 
prevzemanje bioloških odpadkov, z javnim naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na 
druge krajevno običajne načine obvestiti o: 

 območju in načinu prepuščanja bioloških odpadkov; 

 drugih pogojih za prepuščanje bioloških odpadkov; 
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 pogojih, pod katerimi se zbrani bioloških odpadki oddajajo v obdelavo, obveščanje pa 
ponoviti vsakih šest mesecev. 
 

Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 17. člena Odredbe o ravnanju z 
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 
list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe povzročitelje komunalnih 
odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij 
ali zbirni center, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne 
načine obvestiti o: 

 lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra; 

 času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega centra; 

 ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo; 

 načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij; 

 načinu predvidene predelave ali oddajanja ločeno zbranih frakcij; 

 drugih pogojih za prevzem. 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 12. člena 
Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 68/2008), ki 
določa, da mora izvajalec javne službe povzročitelje kuhinjskih odpadkov na območju, za 
katerega uredi prevzemanje kuhinjskih odpadkov, z javnim naznanilom v sredstvih javnega 
obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o: 

 območju in načinu prepuščanja kuhinjskih odpadkov; 

 drugih pogojih za prepuščanje kuhinjskih odpadkov; 

 pogojih, pod katerimi se zbrani kuhinjski odpadki oddajajo v predelavo, obveščanje pa 
ponoviti vsakih šest mesecev. 
 
 

31. člen 
(redno obveščanje) 

 
(1) Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno 
običajne načine redno obveščati in na druge načine seznanjati uporabnike, da naj: 

 izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in odpadne komunalne 
embalaže in jih prepuščajo v embalažnih vrečah, zbiralnicah ločenih frakcij ali zbirnih 
centrih, 

 izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih oddajajo v zbirnih centrih ali 
premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 prepuščajo ločene frakcije in odpadne komunalne embalaže, ki so onesnažene z 
nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani nevarni odpadki, kot nevarne frakcije, 

 hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo za okolje, dokler jih ne prepustijo 
ali oddajo izvajalcu javne službe, 

 ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij in odpadne komunalne embalaže z drugimi 
komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati pri razvrščanju komunalnih odpadkov 
v sortirnici, 

 prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge ločene ali nevarne frakcije, za 
katere je zbiranje s predpisom urejeno na poseben način, tako kot je predpisano, 

 prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje 
nevarne snovi, na prevzemnih mestih ali v zbirnih centrih in 
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 razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da posamezni kos vsebuje pretežno eno 
ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz 
kosovnih odpadkov. 

(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov v sredstvih javnega obveščanja 
in na druge krajevno običajne načine redno obveščati o: 

 prepovedi mešanja bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki, vključno z 
zelenim vrtnim odpadom; 

 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. 

 
  
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 19. člena Odredbe o ravnanju z 
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni 
list RS, št. 21/2001), ki določa, da mora izvajalec javne službe povzročitelje komunalnih 
odpadkov redno obveščati in na druge načine seznanjati, da naj: 

 izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in jih prepuščajo v embalažnih vrečah, 
zbiralnicah ločenih frakcij ali zbirnih centrih, 

 izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih oddajajo v zbiralnicah ali premičnih 
zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani 
nevarni odpadki, kot nevarne frakcije, 

 hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo za okolje, dokler jih ne prepustijo ali 
oddajo izvajalcu javne službe, 

 ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno 
izločati pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici, 

 prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge ločene ali nevarne frakcije, za katere je 
zbiranje s predpisom urejeno na poseben način, tako kot je predpisano, 

 prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje nevarne 
snovi, na prevzemnih mestih ali v zbirnih centrih in 

 razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da posamezni kos vsebuje pretežno eno 
ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih 
odpadkov. 

 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 12. člena Uredbe 
o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 68/2008), ki določa, 
da mora izvajalec javne službe povzročitelje kuhinjskih odpadkov redno obveščati in seznanjati 
o: 

 prepovedi mešanja kuhinjskih odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki, vključno z zelenim 
vrtnim odpadom; 

 izločanju vseh kuhinjskih 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 kuhinjskih odpadkov pred prepustitvijo izvajalcu javne 
službe.  
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5       Pravice in obveznosti uporabnikov javne službe 
 

32. 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 skupne posode ali zabojnika pri večstanovanjskih stavbah. 

 do uskladitve velikosti ali števila posod skladno z evidentiranim številom opravljenih 
prevzemov odpadkov, kar se podrobneje določi s tehničnim pravilnikom. 

(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti in/ali števila posod oziroma zabojnikov za 
odpadke na podlagi zahteve uporabnika iz 3. alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da: 

 prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni manjša od prostornine najmanjše količine 
komunalnih odpadkov, določene na podlagi tehničnega pravilnika oziroma če število 
posod ni manjše od števila posod, določenega na podlagi istega pravilnika, in če 

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

(3) Izvajalec javne službe lahko zahteva povečanje velikosti in/ali števila posod, če so 
komunalni odpadki odloženi izven posode oz. zabojnika za zbiranje posameznih vrst 
komunalnih odpadkov ali v drugih primerih določenih s tehničnim pravilnikom. 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 5. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/, ki določa, da so javne dobrine pod enakimi z zakonom ali odlokom 
lokalne skupnosti določenimi pogoji dostopne vsakomur.  
 
Besedilo drugega odstavka določa pogoje, pod katerimi lahko izvajalec javne službe odobri 
zmanjšanje velikosti in/ali števila posod oziroma zabojnikov za odpadke na podlagi zahteve 
uporabnika. 
 
 

33. člen 
(obveznosti uporabnikov) 

 
Uporabniki imajo obveznost: 

 obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne 
službe na posebnem obrazcu najkasneje v 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. 

Obrazložitev: 
Z besedilom so določene obveznosti uporabnikov storitev javne službe. 
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34. člen 
(prepovedi) 

 
Imetnikom odpadkov je prepovedano: 

 prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene 
tem odpadkom; 

 mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali s preostalimi  mešanimi komunalnimi 
odpadki ali mešati posamezne nevarne frakcije med seboj; 

 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 posodah ali zabojnikih; 

 prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov;  

 brskanje po posodah ali 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, vključno z vrtnimi odpadki iz 
gospodinjstev. 
 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom so določene prepovedi. 
 
 
6 Financiranje javne službe 

 
35. člen  

(viri financiranja storitev javne službe) 
 

Viri financiranja storitev javne službe so: 

 plačila uporabnikov za storitev javne službe, 

 sredstva od prodaje ločenih frakcij, 

 drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi 
sprejetem predpisu.  
 

Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določil 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/. V skladu z določilom 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ uporabniki 
za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive 
skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki 
tarife, takse, nadomestila ali povračila. Navedene ene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s 
katerim se določi subvencioniranje, se določita tudi višina in vir subvencij. Sredstva za 
subvencije pa se zagotovijo v proračunu občine (60. člen ZGJS). 
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36. 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 dolgoročnega kreditiranja, 

 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.  
 

Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 68/2009 in na 
podlagi določila 63. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se lahko 
infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb financirajo iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi 
ali dolgoročnimi posojili. 
 
7         Vrsta in obseg objektov in opreme, potrebnih za izvajanje javne službe 
 

37. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine) 

 
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, 
sestavljajo:  

 zemljišča in objekti zbiralnic; 

 zemljišča in objekti zbirnih centrov; 

 zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah. 
 (2) Objekte iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in 
drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji, uporablja vsakdo. 
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer 
se izvaja dejavnost javne službe. 
(4) Infrastrukturni objekti so lahko tudi v lasti izvajalca javne službe, če jih lahko pod pogoji iz 
tega odloka uporablja vsakdo. 
  
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila šeste alineje 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da se z odlokom o načinu opravljanja javne službe določi tudi vrsta in 
obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina 
lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa. 
Z besedilom prvega odstavka je določena infrastruktura lokalnega pomena, potrebna za 
izvajanje javne službe, ki je lastnina občine. 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega in drugega odstavka 9. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se lahko objekti in naprave, 
namenjeni za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, ki so določeni kot javno dobro, 
uporabljajo samo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom. Lokalna skupnost pa lahko 
predpiše pogoje in način javne, posebne in podrejene rabe objektov in naprav, namenjenih za 
izvrševanje lokalnih gospodarskih javnih služb. 
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38. 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, 

 delovni stroji, 

 premične zbiralnice nevarnih frakcij, 

 posode in zabojniki za prepuščanje vseh komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in 
ločenih frakcij v zbiralnicah, 

 vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod in zabojnikov, 

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

Obrazložitev: 
Z besedilom je določena oprema, ki je potrebna za izvajanje javne službe in je v lasti izvajalca 
javne službe. 
 
8 Cene storitev javne službe 
 

39. člen 
(oblikovanje cen) 

 
(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju 
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
 
(2) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun 
storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 1. člena Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki določa 
metodologijo za oblikovanje cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 
 
 
9 Nadzor 
 

40. člen 
(nadzorni organ) 

 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ. 
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja 
druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.  
(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.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 50. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih 
predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje 
navedenega nadzorstva se v okviru občinske uprave lahko ustanovi občinska inšpekcija. 
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s 
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posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski 
nadzor. 
 
 
10 Javna pooblastila izvajalca javne službe 
 

41. člen 
 (javna pooblastila izvajalca javne službe) 

 
Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe odloča o pravicah in obveznostih 
uporabnikov določenih s tem odlokom. Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz 
upravnega postopka. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 121. člena Ustave 
Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 
69/2004, 68/2006), ki določa, da lahko pravne ali fizične osebe z zakonom ali na njegovi podlagi 
dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave. S tem se dopušča 
možnost, da lahko občine ustanoviteljice izvajalcu javne službe z odlokom podelijo javno 
pooblastilo za izvrševanje upravnih funcij, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti lokalnih 
gospodarskih javnih služb. Na tem mestu moramo opomniti, da se javna pooblastila lahko 
izvršujejo na tri načine, kot to sicer velja za izvrševanje upravnih funkcij, in sicer: 

 z izdajanjem splošnih aktov, 

 z izdajanjem posamičnih aktov oziroma odločanjem o posamičnih stvareh, 

 z opravljanjem materialnih dejanj. 

Pooblastilo za izdajanje splošnih aktov obsega pravico nosilca javnega pooblastila, da s svojim 
splošnim (abstraktnim) aktom na obvezen način, torej kot obvezno pravo, ureja določena 
vprašanja oziroma razmerja. V tem okviru lahko izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb v 
skladu s predpisi podrobneje urejajo tehnične, oskrbovalne in druge standarde za opravljanje 
posameznih lokalnih gospodarskih javnih služb. 

Pooblastilo za odločanje o posamičnih stvareh je najpogostejša oblika pooblastila, v okviru 
katere lahko nosile javnega pooblastila s posamičnim aktom odloča o pravicah, obveznostih ali 
pravnih koristih pravnih oziroma fizičnih oseb. V tej zvezi moramo opomniti, da mora nosilec 
javnega pooblastila za odločanje v posamičnih stvareh, katerega vsebina je upravna stvar, pri 
odločanju postopati po določilih veljavnega Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/ 
(Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006 ZUS-1, 126/2007, 8/2010), če niso posamezna 
vprašanja tega postopka z zakonom urejena drugače.  

Vsebina javnega pooblastila za opravljanje materialnih dejanj je upravna funkcija, ki se izvršuje z 
realnimi dejanji, kot je npr. vodenje evidenc, izvajanje upravnega nadzora itn. 
Besedilo drugega in tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 12. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se strokovnotehnične, organizacijske in 
razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb naloge, ki se nanašajo zlasti na: 

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,  

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje 
gospodarskih javnih služb,  

 postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in 
režijskih obratov,  

 postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,  

 strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,  
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 financiranje gospodarskih javnih služb,  

 določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti 
zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno 
pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,  

 dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave 
gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih 
javnih služb.  

Naloge iz prve in druge alineje pa se lahko poverijo za to usposobljeni organizaciji ali podjetju. 
 
 
11 Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka 
 

42. člen 
 (tehnični pravilnik) 

 
(1) Na predlog izvajalca javne službe sprejme občinski svet tehnični pravilnik o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v občini (v nadaljevanju: tehnični pravilnik).  
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega: 

 opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki; 

 tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov; 

 tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne 
prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov; 

 tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe; 

 minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s skupnimi 
prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih; 

 podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih;  

 podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov; 

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

(3) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine in 
začnejo veljati petnajsti dan po objavi.  
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa pristojnost za sprejem tehničnega pravilnika in njegova vsebina. 
 
 
12 Kazenske določbe 
 

43. člen 
(prekrški uporabnikov) 

 
(1) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 

 v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika, 

 na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje posode ali zabojnika,  

 ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreči nastanek emisij 
vonjav in onesnaževanje okolice,  

 ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov, 

 če organizator prireditve ne obvesti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi 
najmanj štirinajst (14) dni pred datumom izvedbe prireditve, 
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 če redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ločuje v skladu z zagotovljenimi 
storitvami javne službe, 

 ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta, 

 prepušča odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene 
tem odpadkom, 

 meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali meša posamezne 
nevarne frakcije med seboj, 

 prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje kot mešani komunalni odpadek, 

 prepušča odpadno električno ali elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek, 

 sežiga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za 
odstranjevanje komunalnih odpadkov, 

 namešča posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega mesta, 

 odlaga odpadke ob posodah ali zabojnikih, 

 prepušča odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, 

 brska po posodah ali zabojnikih ter razmetava odpadke, 

 piše na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepi plakate nanje, 

 opusti uporabo storitev javne službe, 

 ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in 
drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki,   

 ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne 
službe v roku osmih dni od nastanka spremembe. 

(2) Z globo 150 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 
(3) Z globo 100 se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 3. člena veljavnega Zakona o prekrških /ZP-1/, ki 
določa, da se prekrški lahko določijo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. Z odlokom 
samoupravne lokalne skupnosti se smejo določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v 
določenem znesku ter samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, 
če jih zakon ali uredba še ne sankcionirata. V skladu z določilom sedmega odstavka 17. člena 
veljavnega Zakona o prekrških /ZP-1/ se z odlokom samoupravne lokalne skupnosti (občine) 
lahko predpiše samo globa v določenem znesku: 

 za posameznika od 40 do 1.250 eurov; 

 za samostojnega podjetnika in posameznika, ki opravlja dejavnost, od 100 do 30.000 eurov; 

 za pravno osebo od 100 do 75.000 eurov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednje veliko ali veliko gospodarsko družbo, pa od 250 do 
125.000 eurov; 

 za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika 
posameznika in za odgovorno osebo v samoupravni lokalni skupnosti od 40 do 2.500 eurov. 

 
 
13 Prehodne in končne določbe 
 

44. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Sveta Ana (MUV,  št. 7/13). 
Obrazložitev: 
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Z besedilom je določena t.i. abrogacijska (lat. abrogatio = popolna razveljavitev, tudi odprava) 

klavzula s katero mlajši pravni akt popolnoma razvelljavlja starejši pravni akt.  

 
 

45. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki 
določa, da morajo biti statut in predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po 
objavi, če ni v njih drugače določeno. Statuta in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem 
glasilu občine. 
 
Številka:35410-8/2015 
Datum: 18.12.2015 

     Občina  Sveta Ana  

   Župan 

       Silvo Slaček dipl.ekon., ing.gr. 
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Obrazložitev: 
 
Občinski svet je na 4. redni seji dne 23.09.2015 obravnaval Odlok o načinu opravljanja obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana. 
Razprava o odloku je tekla tudi v vseh  sosednji občinah v prvem branju, torej v občinah 
Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Trojica, Sveti Jurij in Lenart. Občinski sveti v prvi obravnavi niso 
imeli bistvenih vsebinskih pripomb na besedilo odloka. Pripravljalec odloka je upošteval 
določene redakcijske pripombe in jih v pretežni meri upošteval pri pripravi odloka za drugo 
obravnavo. Upoštevane so bile vse pripombe, ki pomenijo bolj določno in jasnejšo vsebino 
posameznih določb odloka. Na podlagi opravljenih razprav v prvem branju besedil in na podlagi 
strokovne presoje odloka je v drugem branju predlagano dopolnjeno besedilo odloka in sicer na 
način da so spremembe oziroma dopolnitev v besedilo samega odloka vnešena s »krepko 
pisavo«. Dopolnitve in spremembe so vnesene v naslednje člen: 1., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 
17., 21., 22., 24., 27., 28., 29., 31., in 32. členi so dopolnjeni zgolj v delih besedil ki so označeni 
s krepko pisavo. Gre za uskladitev besedila odloka z veljavnimi predpisi, ki bistveno ne vpliva na 
samo vsebino odloka ali jo spreminja. Pri samih spremembah za vsakim členom je k členu 
podana obrazložitev.  
 
V celotnem preostalem besedilu odloka, ki ni posebej označen s krepko pisavo je vsebina ostala 
nespremenjena, k obrazložitvi sprememb in dopolnitev za drugo branje pristavljamo še splošno 
obrazložitev odloka iz prvega branja v delu, kjer le ta obsega obrazložitev vsebine besedila 
odloka, kot sledi: 
 

 
1 Pravna podlaga 
 
V skladu z določilom prvega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni 
list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) občina 
zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako določeno 
z zakonom (lokalne javne službe). V skladu z določilom 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/ občina predpiše način in pogoje opravljanja javnih služb, če zakon ne določa drugače.  
 
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 
Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 108/2009-ZPNačrt-A, 
108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15) v prvi točki prvega odstavka 149. člena določa, 
da so obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja:  
• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in  
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.  
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ v navedenem 149. členu še določa, da občina zagotovi izvajanje 
navedene javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. 
Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011). V 
skladu z določilom 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (vrste gospodarskih 
javnih služb) so gospodarske javne službe republiške in lokalne in so lahko obvezne in izbirne. 
Obvezna gospodarska javna služba se določi z zakonom. Način opravljanja republiške 
gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo, lokalna skupnost pa z 
odlokom tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih 
oskrbovalnih sistemov. 
Ne glede na način izvajanja (opravljanja) gospodarske javne službe, režim dejavnosti ureja 
država oziroma lokalna skupnost. Glede na navedeno določilo 3. člena, Zakon o gospodarskih 
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javnih službah /ZGJS/ predvideva izdajo posebnega predpisa (odlok lokalne skupnosti) o načinu 
opravljanja, s katerim se uredijo pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, viri financiranja 
in način njihovega oblikovanja (v tem okviru tudi cenovni režim), pravice in obveznosti 
uporabnikov in položaj infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe. Omenjeno izhaja iz 
določil 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (način opravljanja), ki določa, da 
se 's predpisom iz drugega odstavka 3. člena ZGJS (odlokom lokalne skupnosti) za posamezno 
gospodarsko javno službo določijo: 

 organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev 
(v režijskem obratu, gospodarskem javnem zavodu, javnem podjetju, na podlagi 
koncesije), 

 vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 

 pogoji za opravljanje in uporabo javnih dobrin, 

 pravice in obveznosti uporabnikov, 

 viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja, 

 vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za opravljanje gospodarske javne službe, ki 
so lastnina republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne lastnine, ki je javno 
dobro in varstvo, ki ga uživa, 

 drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.' 
S predpisom (odlokom) lokalne skupnosti (občine) se lahko uredijo vprašanja v zvezi z javno 
službo, ki so v javnem interesu, ne glede na to v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. Ta 
predpis naj bi tudi že določal, v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. V predpisu (odloku) 
lokalne skupnosti se torej uredijo vsa vprašanja, ki so zaradi javnega interesa pomembna pri 
gospodarski javni službi - gre torej za javnopravno regulacijo javne službe. 
 
 
 
2 Predlog 
 
Občinskemu svetu Občine Sveta Ana predlagam, da sprejme z zakonodajo usklajeno besedilo 
Odloka o načinu o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana v drugem branju. 
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                                                                             4                                                                           

OBČINA SVETA ANA 
      Občinski svet 
 
Številka:35410-7/2015 
Datum: 18.12.2015 

 
 
 

 

 

 
ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH OPRAVLJANJA 

OBVEZNIH LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI  

SVETA ANA 

 
(Druga obravnava) 

 
 
 
 

 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL : Evropski Pravni center Maribor – Milan Železnik univ. dipl. prav in 
Občinska uprava Občine Sveta Ana. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 62. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 149. člen Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-
51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15), 
3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 
30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 46. člen Zakona o javnozasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. L. RS 
št. 39/10 in 107/10) se sprejme Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana, kot je 
predložen. 
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ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH OPRAVLJANJA OBVEZNIH LOKALNIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI 

SVETA ANA 
 
PRAVNA PODLAGA: 62. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 

94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-
ZUUJFO), 149. člen Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 
39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 
33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 
93/2013 in 56/15), 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-
ZUKN, 57/2011) in 46. člen Zakona o javnozasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/2006) ter 15.  člena Statuta Občine Sveta Ana 
Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) 

 

PREDLAGATELJ: Silvo Slaček, dipl.ekon., ing. gr., župan 

 
Obrazložitev: 
1 Pravna podlaga 
V skladu z določilom prvega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-
ZUUJFO) občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za 
katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). V skladu z določilom 62. člena 
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občina s koncesijskim odlokom predpiše pogoje in 
postopek za podelitev koncesije..  
 
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 
66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 108/2009-
ZPNačrt-A, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 93/2013 in 56/15) v prvi točki prvega odstavka 149. 
člena določa, da so obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja:  
• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in  
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.  
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ v navedenem 149. členu še določa, da občina zagotovi 
izvajanje navedene javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. 
Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 
57/2011).  
ZGJS v 32. in 35. členu določa vsebino odloka s katerim se določa predmet in pogoji za 
podelitev koncesije( koncesijski akt) . Tako je potrebno s koncesijskim aktom določiti: S tem 
odlokom se določijo: 

 dejavnosti, ki so predmet javne službe,  

 območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 

 pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

 javna pooblastila koncesionarju, 

 splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo 
zagotavljajo, 

 vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 

 začetek in čas trajanja koncesije, 

 viri financiranja javne službe, 

 način plačila koncesionarja, 

 nadzor nad izvajanjem javne službe, 

 prenehanje koncesijskega razmerja, 
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 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 

 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in 

 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe. 
Zakon o javno zasebnem partnerstvu, določa, da lahko koncedent za izbor zasebnega 
partnerja uporabi postopek konkurenčnega dialoga. ZJZP določa tudi podtopek podelitve 
koncesije javne službe, ki se podeli z upravno odločbo po predhodno izvedenem javnem 
razpisu v Uradnem listi RS. V koncesijskem aktu je zato določeno, da bo izveden postopek 
konkurenčnega dialoga, ki se izvede v več fazah in vključuje tudi dialog s ponudniki. 
 
 
2 Predlog 
Občinskemu svetu Občine Sveta Ana predlagam, da sprejme Odlok o predmetu in pogojih 
opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Sveta Ana. 
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DRUGO BRANJE ! 

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah/ZGJS/ (Uradni list 
RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 5. člena 
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (MUV št 7/13), 6. člena 
Odloka o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi  

odpadki v Občini Sveta Ana (MUV, št.__/2015) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. 
RS, št. 39/10 in 107/10)  je Občinski svet Občine Sveta Ana  na 5. redni redni seji dne 

18.12.2015 sprejel  
 
Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 

ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja 
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave 
mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Lenart (v 
nadaljevanju: občina). 
 
(2) S tem odlokom se določijo: 

 dejavnosti, ki so predmet javne službe,  

 območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 

 pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

 javna pooblastila koncesionarju, 

 splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo 
zagotavljajo, 

 vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 

 začetek in čas trajanja koncesije, 

 viri financiranja javne službe, 

 način plačila koncesionarja, 

 nadzor nad izvajanjem javne službe, 

 prenehanje koncesijskega razmerja, 

 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 

 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in 

 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe. 
 

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
 

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

Javna služba po tem odloku obsega: 

 zbiranja komunalnih odpadkov,  

 obdelave mešanih komunalnih odpadkov in  

 odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
 
 

3. člen 
(območje izvajanja javne službe) 

Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju občine.  
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4. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 

(1) Uporabniki na območjih občine, na katerih se izvaja javna služba, imajo pravico do 
uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z 
zakonom, ki ureja varstvo okolja in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim 
aktom sprejetim po javnem pooblastilu. 
 
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na 
njegovi podlagi sprejtimi predpisi.  
 
 
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
 

5. člen 
(pogoji) 

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko 
tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.  
 
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane gospodarske javne službe so: 

 da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javne službe, 

 da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe, 

 da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe, 

 da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana. 
 
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu, predložiti izvedbeni program 
izvajanja dejavnosti javne službe na območju občine z oceno stroškov.  
 
 
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU 
 

6. člen 
(javno pooblastilo) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne opravlja strokovno-tehnične, organizacijske 
in razvojne naloge javne službe:  

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,  

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje 
dejavnosti javne službe.  

 
(2) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in vzdrževati kataster komunalnih naprav v 
skladu s predpisi.  
 
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  
 

7. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja, 
podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, predpisi občine in splošnimi akti sprejetimi 
na podlagi javnega pooblastila.  
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VII. OBSEG MONOPOLA  
 

8. člen 
(obseg monopola) 

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka se podeli 
enemu koncesionarju.  
 
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na 
območju občine.  
 
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
 

9. člen 
(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe. 
 

10. člen 
(trajanje koncesije) 

Koncesija se podeli za obdobje 15. let. 
 
IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
 

11. člen 
(viri financiranja javne službe) 

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz: 

 plačil uporabnikov storitev javne službe, 

 drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine. 
 
X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA 
 

12. člen 
(koncesijska dajatev) 

(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske 
javne službe. 
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, 
način obračuna in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi. 
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se 
obračunava in plačuje koncesijska dajatev. 
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne službe, se lahko 
koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar 
se posebej opredeli v koncesijski pogodbi. 
 
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 

13. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo občinski svet, župan in občinska uprava. 
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske uprave. 
 
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
 

14. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

Koncesijsko razmerje preneha: 
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 s prenehanjem koncesijske pogodbe, 

 z odkupom koncesije, 

 z odvzemom koncesije, 

 s prevzemom javne službe v režijo, 

 v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo. 
 

15. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesijska pogodba preneha: 

 po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 

 z odpovedjo, 

 z razdrtjem. 
 

(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in 
obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 
 

16. člen 
(odkup koncesije) 

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha 
opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v 
določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za 
namen izvajanja dejavnosti javne službe.  
 
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. 
 

17. člen 
(odvzem koncesije) 

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske 
pogodbe: 

 če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku, 

 če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna 
služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba, 

 če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da je so 
povzročene motnje v izvajanju dejavnosti, 

 če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta, 

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

 če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati. 
 

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo 
kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena. 
 
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima 
koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje 
gospodarskih javnih služb. 
 

18. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo. 
 
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi. 
 
XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
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19. člen 
(javni razpis) 

(1) Koncedent izbere koncesionarje na podlagi javnega razpisa.  
 
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine. 
 

20. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki 
ureja javno-zasebno partnerstvo in ob smiselni uporabi zakona o javnem naročanju.  
 
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem 
koncesijskim aktom določene pogoje. 
 
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.  
 
(4) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni javni interes za izvedbo postopka 
javnega razpisa in podelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne službe, imenuje 
skupno strokovno komisijo in izvede skupni javni razpis.  
 

21. člen 
(vsebina javnega razpisa) 

(1) Objava javnega razpisa vsebuje najmanj: 

 navedbo, da gre za podelitev koncesije za opravljanje javne službe iz 2. člena tega 
odloka, 

 ime in sedež občine, 

 predmet, naravo ter obseg storitev in območje izvajanja javne službe, 

 začetek in predviden čas trajanja koncesijskega razmerja, 

 postopek izbire koncesionarja, 

 kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije, 

 kraj in rok za predložitev vlog ter pogoje za njihovo predložitev, 

 zahteve glede vsebine vlog, 

 pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in so določeni v 5. členu tega odloka ter 
dokazila o njihovem izpolnjevanju, 

 pogoje za predložitev skupne vloge, 

 merila za izbiro najugodnejšega kandidata in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, 

 naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog, 

 rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa. 
 
(2) V času objave javnega razpisa imajo zainteresirane osebe možnost vpogleda v razpisno 
dokumentacijo. 
 

22. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 

(1) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, 
ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti 
visokošolsko strokovno izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja opravljanja javne 
službe, za katerega se podeljuje koncesija, da omogočajo strokovno presojo vlog. V primeru 
izvedbe skupnega javnega razpisa iz 20. člena tega odloka mora imeti občina vsaj enega 
predstavnika v strokovni komisiji, ki ga imenuje župan.  
 
(2) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga. 
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(3) Postopek konkurenčnega dialoga se začne z javnim razpisom v skladi z določili 
prejšnjega člena. 
 
(4) Občina v prvi fazi konkurenčnega dialoga, v skladu s pogoji, navedenimi v javnem 
razpisu, izbere kandidate, s katerimi v drugi fazi vodi dialog, namenjen ugotovitvi in 
opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitvah za opravljanje javne službe iz 1. člena tega 
odloka. V tem dialogu lahko javni partner z izbranimi kandidati razpravlja o vseh vidikih 
načina izvajanja javne službe ter rešitve po potrebi med seboj primerja. Občina nadaljuje 
konkurenčni dialog s kandidati vse dotlej, dokler ne najde rešitve, ki ustreza njenim ciljem in 
potrebam. 
 
(5) Med konkurenčnim dialogom mora občina zagotoviti enakopravno obravnavanje vseh 
kandidatov. 
 
(6) Po odločitvi, da je dialog zaključen, občina obvesti vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji 
fazi dialoga in jih pozove, da predložijo končne ponudbe, pripravljene ob upoštevanju rešitev, 
predstavljenih in opredeljenih med dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati vse 
elemente, zahtevane in potrebne za opravljanje javne službe. 
 
(7) Javni partner sme od kandidata, ki je predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, 
zahtevati, da pojasni nekatere elemente svoje ponudbe ali pa da potrdi zaveze, podane v 
svoji ponudbi, če pojasnilo ali potrditev ne pomeni spremembe ponudbe, ki bi povzročila 
izkrivljanje konkurence oziroma imela diskrimonatorni učinek. 
 
(8) Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo postopka izbire koncesionarja, ki s tem 
odlokom niso urejena, se uporabljajo določila zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in 
ob smiselni uporabi zakona, ki ureja javno naročanje. 
XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA 
 

23. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne 
komisije iz prvega odstavka 22. člena tega odloka. 
 
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega 
razpisa, položaj stranke.  
 
XV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
 

24. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan občine. 
(2) Župan in občinska uprava sta dolžna seznaniti občinski svet o poteku postopka 
podelitve koncesije, vsebine razpisne dokumentacije ter  vsebine koncesijske 
pogodbe. Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe se občinskemu svetu v soglasje 
predloži tehinčni pravilnik, elaborat o ceni ter koncesijsko pogodbo.  
 
 
XVI. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 
1. Prenos koncesije 
 

25. člen 
(prenos koncesije) 
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(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem 
koncedenta. 
 
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih 
določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, 
določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.  
 
 
2. Višja sila 
 

26. člen 
(dolžnosti in pravica koncesionarja) 

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih 
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.  
 
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta 
zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občina v 
nepredvidljivih okoliščinah. Razmerje v zvezi z načinom izvajanja javne službe v 
nepredvidljivih okoliščinah, se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo. 
 
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje 
preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem. 
 
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih 
 

27. člen 
(odgovornost za škodo) 

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

28. člen 
(začasen prevzem) 

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

29. člen 
(vrsta odgovornosti) 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči 
koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko 
pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.  
 
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo 
 

30. člen 
(zavarovanje) 

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z 
izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam 
in za škodo, jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam. 
 
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo. 



49 

 

 
XVII. KONČNI DOLOČBI 

31. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana (Ur. l. RS št. 
61/2006).  
 

32. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku  in začne veljati 8 dan po objavi. 
 
 
Številka:35410-7/2015 
Datum: 18.12.2015 
 
 

     Občina  Sveta Ana  

   Župan 

       Silvo Slaček dipl.ekon., ing.gr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

 
OBRAZLOŽITEV: 
Občinski svet je na 4. redni seji dne 23.09.2015 obravnaval Odlok o predmetu in pogojih 
opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Sveta Ana. Odlok je bil obravnavan pred sejo tudi pred pristojnim delovnim telesom 
občinskega sveta. Tekom razprave in opravljane obravnave je bila podan predlog za 
dopolnitev odloka tako, da se pred dokončno sklenitvijo koncesijske pogodbe zaveže 
občinsko upravo in župana k pridobitvi predhodnega soglasja. Skladno z navedenim 
predlogom za dopolnitev odloka se za drugo obravnavo predlaga dopolnjeni 24. člen, 
kateremu se je glede na besedilo odloka v prvem branju doda nov drug odstavek, tako da ta 
člen odslej glasi: 
24. člen 
(1) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan občine. 
(2) Župan in občinska uprava sta dolžna seznaniti občinski svet o poteku postopka 
podelitve koncesije, vsebine razpisne dokumentacije ter  vsebine koncesijske 
pogodbe. Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe se občinskemu svetu v soglasje 
predloži tehinčni pravilnik, elaborat o ceni ter koncesijsko pogodbo.  
 
V preostanku predloga je besedilo odloka ostalo nespremenjeno. Odlok se je v prvi 
obravnavi obravnaval tudi na vseh sosednjih občinah s katerimi nameravamo skupaj 
razpisati postopek podelitve koncesije, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Trojica, Sveti Jurij in 
Lenart. Na občinskih svetih teh občin ni bilo predlogov za spremembo ali dopolnitev tega 
odloka. Pojavili so se tudi pomisleki glede dolžine trajanja koncesije, tako kot tudi pri nas, 
vendar se je na podlagi ocene, da bo dosežena cena na daljšo udobje za občana ugodnejša 
ostalo 15 letno obdobje, kot je bilo predlagano tudi v prvem branju.  
 
K obrazložitvi sprememb in dopolnitev za drugo branje pristavljamo še splošno obrazložitev 
odloka iz prvega branja v delu, kjer le ta obsega obrazložitev vsebine besedila odloka, kot 
sledi: 
 
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) določa, da se z odlokom o predmetu in pogojih 
za podelitev koncesije (koncesijski akt) ureja naslednja vprašanja:  
dejavnosti, ki so predmet javne službe,  
območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 
pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
javna pooblastila koncesionarju, 
splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, 
vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
začetek in čas trajanja koncesije, 
viri financiranja javne službe, 
način plačila koncesionarja, 
nadzor nad izvajanjem javne službe, 
prenehanje koncesijskega razmerja, 
organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in 
druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe. 
 
Ta koncesijski akt določa pogoje, ki jih more izpolnjevati koncesionar za podelitev koncesije 
in postopek za podelitev koncesije. Koncesionar bo izbran na osnovi javnega razpisa, po 
postopku konkurenčnega dialoga kot ga določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Ta 
odlok je torej pravna podlaga, zato da lahko občina prične s postopkom in objavi javni razpis. 
Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani občine. Postopek bo izveden 
v več fazah, tako da bodo v prvi fazi prijavitelji podali svoje prijave, z njimi bo izveden 
konkurenčni dialog in po zakljčenem dialogu bodo oddali končne ponudbe. Postopek bo 
vodila strokovna komisija, ki je določena v tem odloku. Komisija bo pripravila poročilo o 
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poteku postopka in ga posredovala pristojnemu organu občinske uprave. Koncesija se v 
skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah podeli z upravno odločbo, ki jo izda 
pristojni organ občinske uprave. Koncesijsko pogodbo pa v imenu občine sklene župan 
občine. Ker gre za koncesijski akt, ki je podlaga za sklenitev koncesijske pogodbe, ta odlok 
vsebuje tudi določbe o prenehanju koncesijskega razmerja in pogodbe, o odkupu, o 
odvzemu koncesije, o prevzemu javne službe v režijo in o drugih vprašanjih pomebnih za 
koncesijsko razmerje. Zakon določa, da se v primeru neskladja med koncesijskim aktom in 
koncesijsko pogodbo upoštevajo določila koncesijkega akta. Rok trajanja koncesijskega 
razmerja je določen na 15 let. Način izvajanja javne službe pa je določen s posebnim 
odlokom o načinu izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 
Koncesionar bo moral vsako leto predložiti izvedbeni program izvajanja javne službe z oceno 
stroškov. V tem odloku določamo tudi, da lahko župani občin ustanovijo skupno strokovno 
komisijo, ki bo izvedla postopek za več občin in predlagala posamezni občinski upravi 
predlog za podelitev koncesije. Koncesijo bo podelila posamezna občina, z upravno odločbo, 
koncesijsko pogodbo pa bo sklenil župan na način kot ga določa ta odlok, torej po 
predhodnem soglasju občinskega sveta.  
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OBČINA SVETA ANA 
    Občinski svet 
 
Številka:  35508-01/15 
Datum: 18.12.2015 

 
 
 
 
 
 

 
PREDLOG 

SKLEPA O DOLOČITVI CENE ODVAJANJA, ČIŠČENJA, 
OMREŽNINE, CENE STORITVE OCENE  

OBRATOVANJA MALE KOMUNALNE ČISTILNE  
NAPRAVE DO 50 PE, CENE STORITVE ČRPANJA IN ODVOZA 

FEKAPIJ IZ GREZNIC, ODVOZ IN PREVZEM BLATA IZ MKČN, 
PREVZEM GOŠČE IZ SUHIH STRANIŠČ, ČIŠČENJE Z 

ODVOZOM OLJNIH IN MAŠČOBNIH LOVILCEV   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. L. RS št. 39/10 in 107/10) in  Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (UR. l. RS št. 87/2012 in 109/2012) Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 5. redni seji, 
dne 18.12.2015 sprejme  Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine, cene storitve 
ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE, cene storitve črpanja in odvoza 
fekalij iz greznic, odvoz in prevzem blata iz MKČN, prevzem gošče iz suhih stranišč, čiščenje z 
odvozom oljnih in maščobnih lovilcev, kot je predlagano. 
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. L. RS št. 39/10 in 107/10) in  Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (UR. l. RS št. 87/2012 in 109/2012) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 5. redni 
seji, dne 18.12.2015 sprejel  
 
 

SKLEP 
 O DOLOČITVI CENE ODVAJANJA, ČIŠČENJA, OMREŽNINE, CENE STORITVE OCENE  
OBRATOVANJA MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE, CENE STORITVE 

ČRPANJA IN ODVOZA FEKAPIJ IZ GREZNIC, ODVOZ IN PREVZEM BLATA IZ MKČN, 
PREVZEM GOŠČE IZ SUHIH STRANIŠČ, ČIŠČENJE Z ODVOZOM OLJNIH IN MAŠČOBNIH 

LOVILCEV   
 
 

1. 
 S tem sklepom se določi čiščenje in odvajanje za normalno uporabo vode, omrežnina, cena 
storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE, cene storitve črpanja in 
odvoza fekalij iz greznic, odvoz in prevzem blata iz MKČN, prevzem gošče iz suhih stranišč, 
čiščenje z odvozom oljnih in maščobnih lovilcev na območju Občine Sveta Ana. 
 

2. 
Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša 0,18 EUR 
(brez DDV) na m3. 
 

3. 
Cena za storitev gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda znaša 0,62 
EUR (brez DDV) na m3. 
 

4. 
Mesečna tarifa omrežnine za različne dimenzije priključkov: 
 
OMREŽNINA - odvajanje 

PREMER 
VODOMERA 

FAKTOR 
OMREŽNINE 

EUR NA MESEC 
(brez DDV) 

DN </= 20 1 3,91 
20 >/ = DN < 40 3 11,73 
40 >/ = DN < 50 10 39,10 

50 >/ = DN < 65 15 58,65 
65 >/ = DN < 80 30 117,30 

80 >/ = DN < 100 50 195,50 

100 >/ = DN < 150 100 391,00 
150 < /= DN 200 782,00 

 
OMREŽNINA - čiščenje 

PREMER 
VODOMERA 

FAKTOR 
OMREŽNINE 

EUR NA MESEC 
(brez DDV) 

DN </= 20 1 3,79 
20 >/ = DN < 40 3 11,37 

40 >/ = DN < 50 10 37,90 

50 >/ = DN < 65 15 56,85 
65 >/ = DN < 80 30 113,70 

80 >/ = DN < 100 50 189,50 

100 >/ = DN < 150 100 379,00 
150 < /= DN 200 758,00 
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5. 

 
 
Cena storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE znaša 70,00 EUR 
z vključenim DDV na leto. 
 

6. 
Cena črpanja in odvoza fekalij iz greznic znaša 22,00 EUR z DDV na m3. 
 
 

7. 
Cena odvoza in prevzema blata iz malih čistilnih naprav znaša 25,00 EUR z DDV na m3. 
 
 

8. 
Cena prevzema gošče iz suhih stranišč znaša 25,00 EUR z DDV na m3. 
 
 

9. 
Cena čiščenja z odvozom oljnega lovilca znaša 75,00 EUR z DDV na m3. 
 
 

10. 
Cena čiščenja z odvozom maščobnega lovilca znaša 85,00 EUR z DDV na m3. 
 
 

11. 
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi, 
uporablja pa se od 01.02.2016 naprej. 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: 5508-1/2015 
Datum: 18.12.2015 

 
 
 
 
 
 

                                                                                               Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBRAZLOŽITEV 
 

Občina je na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (UR. l. RS št. 87/2012 in 109/2012) je dolžna določitvi 
cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja male komunalne 
čistilne naprave do 50 PE. 
Občina Sveta Ana bo s 1.2.2016 pričela obračunavati storitev odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda na čistilnih napravah v Lokavcu in Ledineku tistim uporabnikom, ki so priključeni na javno 
kanalizacijo. Prav tako je potrebno določiti ceno storitve črpanja in odvoza fekalij iz greznic, 
odvoz in prevzem blata iz MKČN, prevzem gošče iz suhih stranišč, čiščenje z odvozom oljnih 
lovilcev in maščobnih lovilcev. 
 
Podatki za določitev višine cene storitev so  izračunani na podlagi Poročila o ocenjevanju 
vrednosti kanalizacije in čistilnih naprav za območje javnega kanalizacijskega sistema za del 
naselij Lokavec, Ledinek in Dražen Vrh, ki ga je izdelal Slavko Bunderla s.p.   
 
 
 
V nadaljevanju je v tabelah prikazana primerjava obračuna odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
v sosednjih občinah. 
 
 
Prav tako bo pogodbeni izvajalec obračuna obveznosti plačevanja dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda) AGJ- Rebernik Goran s.p. pričel s 1.2.2016, kar sovpada s 
pričetkom obračuna storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah 
obračunavati okoljsko dajatev za tiste zavezance, ki niso priključeni na javni vodovodni sistem 
in nimajo vodovodnih števcev. 
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v 12. členu 
določa, da se tam kjer se odvzeta pitna voda iz vodovodnega sistema ne ugotavlja z merjenjem, 
obračuna letni seštevek enot obremenitve za odvajanje odpadne vode 50 m3/letno/osebo. 
Število oseb se določi  na podlagi stalno prijavljenih oseb na naslovu. 
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OMREŽNINA - odvajanje     
    

 
Omrežnina - ODVAJANJE  (EUR/mesec) 

PREMER FAKTOR SV. ANA BENEDIKT CERKVENJAK SV. JURIJ SV. TROJICA KUNGOTA 

VODOMERA OMREŽNINE             

DN </= 20 1,00 3,91 1,69 2,11 5,07 14,97 3,84 

20 >/ = DN < 40 3,00 11,73 
5,07 6,33 

15,20 
44,91 

11,51 

40 >/ = DN < 50 10,00 39,10 16,90 21,10 50,66 149,70 38,37 

50 >/ = DN < 65 15,00 58,65 25,34 31,65 75,98 224,56 57,56 

65 >/ = DN < 80 30,00 117,30 50,69 63,90 151,97 449,11 115,12 

80 >/ = DN < 100 50,00 195,50 84,48 105,50 253,28 748,52 191,86 

100 >/ = DN < 150 100,00 391,00 168,95 211,00 506,55 1.497,04 383,73 

150 < /= DN 200,00 782,00 337,90 421,99 1.013,10 2.994,08 767,46 

SUBVENCIJA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

        OMREŽNINA - čiščenje 
       

 
Omrežnina-ČIŠČENJE (EUR/mesec) 

PREMER FAKTOR SV. ANA BENEDIKT CERKVENJAK SV. JURIJ SV. TROJICA KUNGOTA 

VODOMERA OMREŽNINE             

DN </= 20 1,00 3,79 2,94 5,86 2,56 5,55 11,18 

20 >/ = DN < 40 3,00 11,37 8,83 17,59 7,69 16,65 33,55 

40 >/ = DN < 50 10,00 37,90 29,44 58,65 25,65 55,51 111,82 

50 >/ = DN < 65 15,00 56,85 44,16 87,97 38,47 83,26 167,73 

65 >/ = DN < 80 30,00 113,70 88,32 175,94 76,94 166,53 335,47 

80 >/ = DN < 100 50,00 189,50 147,21 293,24 52,56 277,54 559,11 

100 >/ = DN < 150 100,00 379,00 294,41 586,48 256,45 555,08 1.118,22 

150 < /= DN 200,00 758,00 588,82 1.172,96 512,90 1.110,17 2.236,22 

SUBVENCIJA   0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 100,00 
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ČIŠČENJE-ODVAJANJE 

       

  
EUR/m3 

cena odvajanja na  m3 1m3 0,18 0,3834 0,33 0,3883 0,2045 0,2218 

        

  
EUR/m3 

cena čiščenja na m3 1 m3 0,62 0,6253 0,5 0,7117 0,4501 0,5517 

        Omrežnina skupaj   7,70 4,63 7,97 7,63 20,52 15,02 

Odvajanje in čiščenje skupaj   0,80 1,0087 0,83 1,1 0,6546 0,7735 

        Skupaj  cena za 1 m3/mes za DN do 20   8,50 5,64 8,80 8,73 21,17 15,79 

Skupaj  cena za 15 m3/mes DN do 20   19,7 19,76 20,42 24,13 30,34 26,62 

Skupaj cena z subvencijo 15 m3   19,7 19,76 18,43 24,13 30,34 11,60 

Skupaj cena z DDV 9,5% za 15 m3 
(položnica)   21,5715 21,6417 20,1781 26,4224 33,2212 12,7047 

      
     OSTALE STORITVE 

       Cena storitve ocene obratovanja MKČN do 50 
PE   70,00 71,68   70,00 0,00 71,68 

Cena črpanja in odvoza fekalij iz greznic   22,00 31,31 17,00 22,00 19,20 31,31 

cena odvoza in prevzema blata iz MKČN   25,00 31,31 22,00 25,00 22,85 31,31 

cena prevzema gošče iz suhih stranišč   25,00     25,00     

cena čiščenja z odvozom oljnega lovilca   75,00   45,00       

cena čiščenja z odvozom maščobnega lovilca   85,00   25,00   68,60   

  
Z DDV BREZ DDV Z DDV Z DDV Z DDV BREZ DDV  
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                                                                                                                   6                                                                                         
OBČINA SVETA ANA 

    Občinski svet 
 

Številka: 42202-9/2015 

Datum:   18.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA 

O določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo  

stavbnega zemljišča za leto 2016 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur.l. RS št. 93/99 in 

135/03), ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10, 107/10 in MUV št. 6/2014) 

Občinski svet Občine Sveta Ana na 5. redni seji dne 18.12.2015 sprejme predlog Sklepa o 

določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016, 

kot je predložen. 
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Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur.l. RS št. 93/99 in 

135/03), ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10, 107/10 in MUV št. 6/2014) 

je Občinski svet Občine Sveta Ana na 5. redni seji dne 18.12.2015 sprejel  
 

 

 

 

 

 

SKLEP 

O določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo  

stavbnega zemljišča za leto 2016 
 

 

 

 

 

I 

   

  Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za 

leto 2016 znaša  0,00275238253 EUR. 

 

 

 

  Ta sklep začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku. Uporablja pa se od 

01. 01. 2016 dalje. 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 42202-9/2015 

Datum:   18.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž.. gr. 

 ŽUPAN OBČINE 
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OBRAZLOŽITEV 

 

V sklepu o določitvi višine vrednosti točke za odmero nadomestila za  uporabo stavbnega 

zemljišča ni povišanja. 

 

Vrednost ostane enaka kot je bila za leto 2015. Ker Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča (Ur.l. RS št. 93/99 in 135/03) v 17. členu določa, da vrednost točke za prihodnje leto 

določi občinski svet, je potrebno sprejeti novi sklep. 

 

Občinskemu sklepu predlagamo, da sprejme predlagani sklep. 
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                                                                     7   
OBČINA SVETA ANA 
   Občinski svet 
 
Številka: 35201-3/2015 
Datum: 18.12.2015 

 
 

 
 

 
PREDLOG SKLEPA  

O POTRDITVI DOKUMENTA 
 IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

(DIIP)  
 
 
 
 
 
 
 

Izgradnje večstanovanjske stavbe 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008), Uredbe o dokumentih razvojnega 
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 
60/2006) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) je občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 5. redni seji dne, 18.12.2015 s sklepom št:  35201-3/2015 
sprejel sklep o: 
 

1. potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta izgradnje večstanovanjske 
stavbe, kot je  predložen. 

 
 

2. pooblastitvi župana, da potrdi spremembe v DIIP za morebitne spremembe projekta 
za potrebe javnega razpisa. 
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INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVOGRADNJA VEČSTANOVANJSKE 
STAVBE V KRIVEM VRHU 

 
 
 
 

NAROČNIK: Občina Sveta Ana 

 Sv. Ana v Slov. goricah 17 
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  Zavod za raziskovanje, izobraževanje in svetovanje 

  Smetanova ulica 86 

  2000 Maribor 
 

 

 

December 2015  



 

 

Občina Sveta Ana 
Sv. Ana v Slov. goricah 17 
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
 

 

63 
 

AKRONIMI 
 

Kratica Opis 

NRP Načrt razvojnih programov 

k.o. Katastrska občina 

UMAR Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 

ZVO Zakon o varstvu okolja 

PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 

PZI Projekt za izvedbo del 

PID Projekt izvedenih del 

GOI  Gradbena, obrtniška in instalacijska dela 

DIIP Dokument identifikacije investicijskega projekta 

IP Investicijski program 

CBA Analiza stroškov in koristi (angl. Cost Benefit Analysis) 

RNSV  Relativna neto sedanja vrednost 

DVI Doba vračanja investicije 

NSV Neto sedanja vrednost 

ISD Interna stopnja donosnosti 
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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA 
TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, 
ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 
PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

 

1.1 Navedba investitorja 
 

Tabela 1: Podatki o investitorju. 
 

Investitor: 

OBČINA SVETA ANA 
SV. ANA V SLOV. GORICAH 17  
2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH 
 
Tel.: 02 729 58 80 
 
Identifikacijska številka za DDV: SI59385081 
 
Matična št.: 1332074000 
 
TRR: SI56 0110 0010 0018 188 (Uprava RS za javna plačila) 
 
Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.110 
 
Odgovorna oseba: Silvo Slaček, župan 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 
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1.2 Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 
 

Tabela 2: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije. 
 

Izdelovalec 
investicijske 
dokumentacije: 

ŠTAJERSKI INOVACIJSKI CENTER MARIBOR,  
Zavod za raziskovanje, izobraževanje in svetovanje  
SMETANOVA ULICA 86 
2000 MARIBOR 
 
Tel.: 040 357 457 
 
Davčna številka: 35267275 
 
Matična št.: 2345200000 
 
TRR: SI56 0451 5000 1414 768 (NOVA KBM d.d.) 
 
Standardna klasifikacija dejavnosti: 70.200 
 
Odgovorna oseba: Dr. Matej Požarnik, direktor 
 
Vodja projekta: Dr. Matej Požarnik, direktor 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

Vodja projekta: Podpis Žig 
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1.3 Navedba upravljavca 
 

Tabela 3: Podatki o upravljavcu. 
 

Upravljavec: 

OBČINA SVETA ANA 
SV. ANA V SLOV. GORICAH 17  
2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH 
 
Tel.: 02 729 58 80 
 
Identifikacijska številka za DDV: SI59385081 
 
Matična št.: 1332074000 
 
TRR: SI56 0110 0010 0018 188 (Uprava RS za javna plačila) 
 
Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.110 
 
Odgovorna oseba: Silvo Slaček, župan 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 
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1.4 Navedba izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije 
 

Tabela 4: Podatki o izdelovalcu projektne in tehnične dokumentacije. 
 

 
 
Izdelovalec 
projektne in 
tehnične 
dokumentacije: 
 
 

RATING OTO RATNIK S.P. 
ŠERCERJEVO NASELJE 18 
9000 MURSKA SOBOTA 
 
Tel.: 02 535 16 70 
 
Identifikacijska številka za DDV: SI23613157 
 
Matična št.: 5499141000 
 
TRR: SI56 0249 6008 9936 668 (NLB d.d.) 
 
Standardna klasifikacija dejavnosti: 71.129 
 
Odgovorna oseba: Oto Ratnik 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 
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1.5 Navedba strokovnih delavcev, odgovornih za pripravo in 
nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, 
tehnične in druge dokumentacije 

 
Tabela 5: Podatki o strokovnih delavcih odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo 

ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije. 
 

Investitor: 

OBČINA SVETA ANA 
SV. ANA V SLOV. GORICAH 17  
2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH 
 
Tel.: 02 729 58 80 
 
Identifikacijska številka za DDV: SI59385081 
 
Matična št.: 1332074000 
 
TRR: SI56 0110 0010 0018 188 (Uprava RS za javna plačila) 
 
Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.110 
 
Odgovorna oseba: Silvo Slaček, župan 
 
Odgovorni strokovni delavec za pripravo dokumentacije: Viktor Kapl, 
tajnik občine 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

Odgovorni strokovni 
delavec za pripravo 
dokumentacije: 

Podpis Žig 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA 
INVESTICIJSKO  NAMERO 

 

2.1 Analiza stanja na področju obravnavane investicije 
 

2.1.1 Podravska statistična regija 

 
Podravska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Regija meri 2.170 km², v 
njej pa prebiva 322.545 prebivalcev1. Naravno geografsko podobo te regije tvorijo gričevja na 
severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-
Ptujsko polje ob reki Dravi. Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne 
energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost. Po 
podatkih Statističnega urada RS so površine kmetijskih zemljišč v uporabi v podravski regiji 
(80.500 ha) obsežnejše kot v preostalih regijah, vodilna pa je ta regija tudi po številu 
kmetijskih gospodarstev. Po višini prispevka k slovenskemu BDP je bila ta regija v letu 2013 
na drugem mestu, za osrednjeslovensko. Največji delež bruto dodane vrednosti v regiji so 
ustvarile storitvene dejavnosti. V letu 2014 je bila stopnja delovne aktivnosti prebivalcev te 
regije med najnižjimi v Sloveniji (43,8 %). Stopnja registrirane brezposelnosti v celotni regiji 
je leta 2014 znašala 14,9 %. 
 

 
 

Slika 1: Območje Podravske statistične regije. 
 
 
Na podlagi Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/2014) spada podravska regija med najmanj razvite regije v 
Sloveniji. Po stopnji razvojne ogroženosti je z indeksom 123,9 četrta najbolj razvojno 
ogrožena slovenska statistična regija na ravni SKTE 3 regije, kar prikazuje slika 2. 
 

                                                
1
 Vir: SURS (www.stat.si) 

http://www.stat.si/
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Slika 2: Indeksi razvojne ogroženosti slovenskih statističnih regij. 
 
 

2.1.2 Občina Sveta Ana 

 
Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji 
del občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate – Avstrija. Na 
gričevnatih slemenih v poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu od 240 m do 404 
m in na površini 37,2 km² razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. 
goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, 
Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen 
so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive.  
 

 
 

Slika 3: Geostrateški položaj Občine Sveta Ana. 
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Občina Sveta Ana je preživela različna zgodovinsko – politična obdobja. Cesarska oblast na 
Dunaju je leta 1850 razglasila sedanje vasi za občine. Kraljevina Srbov, Hrvatov in 
Slovencev je v letu 1934 združila tedanje majhne občine v Občino Sv. Ana v Slov. goricah, ki 
je delovala do leta 1955. Leta 1955 je tedanja oblast preimenovala Občino Sv. Ana v Slov. 
goricah v krajevno skupnost Zg. Ščavnica in krajevno skupnost Lokavec. Obe novo nastali 
krajevni skupnosti so priključili v Občino Lenart. Prebivalci krajevne skupnosti Zg. Ščavnica 
so na referendumu leta 1993 krajevno skupnost Zg. Ščavnica preimenovali v krajevno 
skupnost Sv. Ana v Slov. goricah. Sedanja oblika Občine Sveta Ana pa je nastala leta 1998 z 
združitvijo krajevnih skupnosti Sv. Ana v Slov. goricah in Lokavec. Leta 2015 je v občini 760 
gospodinjstev z 2.316 prebivalci. Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo 
na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali prebivalci so zaposleni v 
sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno 
podjetništvo in različne obrti. 
 
V občini Sveta Ana je bil skupni prirast (seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 
1.000 prebivalcev) na podlagi podatkov Statističnega urada RS (»Slovenske občine v 
številkah«) v letu 2014 negativen in je znašal -1,7, kar je pod slovenskim povprečjem. Po 
podatkih Ministrstva za finance, koeficient razvitosti za Občino Sveta Ana za leto 2015 
znaša 0,84, kar pomeni, da spada Občina Sveta Ana med najmanj razvite v Republiki 
Sloveniji. Brezposelnost, ki je v septembru 2015 znašala 9,2 % je manjša od povprečja v 
državi (11,5 %).  
 
V občini je zelo razvito družbeno življenje. Za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje 
skrbi JVI in VVZ Osnovna šola Sv. Ana z dvema vrtcema in centralno osnovno šolo v Sv. Ani 
in s podružnično šolo v Lokavcu. V občini so dejavna tudi številna društva, kot so: kulturno 
umetniško društvo, prostovoljno gasilsko društvo, krajevni organizaciji Rdečega križa, 
turistično društvo, društvo upokojencev, društvo vinogradnikov, športno društvo, čebelarsko 
društvo, društvo kmečkih deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, kulturna 
mladinska zadruga in Twirling klub Aninih mažoretk. Del duhovnega življenja se odvija v farni 
cerkvi Sv. Ane in kapeli Sv. Marije v Rožengruntu. V občini je še zdravstvena ambulanta, 
pošta, trgovina, bencinska črpalka, kmetijska trgovina, gostinska ponudba, itd. 
 

 
 

Slika 4: Naselja v Občini Sveta Ana. 
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Dobro urejena cestna infrastruktura v občini, ohranitev zgodovinske, kulturne in stavbne 
dediščine ter neokrnjena narava so omogočili, da danes že obstaja turistična ponudba in 
gostinsko turistična dejavnost v vseh vaseh občine. Urejenih je kar nekaj pohodniških, učnih 
in kolesarskih poti. Predvsem dobri klimatski pogoji za vinogradništvo preusmerjajo klasično 
kmetijsko dejavnost v dopolnilne dejavnosti in turistično ponudbo. 
 

 
 

Slika 5: Občina Sveta Ana iz zraka. 
 
 

2.2 Opis razlogov za investicijsko namero 
 

2.2.1 Razvojni problemi na območju Občine Sveta Ana 

 
Problematika območja Občine Sveta Ana se nanaša na področje: 

 človeških virov,  

 gospodarstva in poslovne infrastrukture,  

 turizma in kulturne dediščine,  

 razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja,  

 okolja, prostora in infrastrukture. 
 
Ključni razvojni problemi na področju človeških virov so: 

 Neugodni demografski trendi – upadanje števila prebivalstva in nizka rodnost. 

 Visoka brezposelnost in strukturno neskladje na trgu dela. 

 Premalo novih delovnih mest in odsotnost mehanizmov ustvarjanja delovnih mest. 

 Premalo sodelovanja med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom. 

 Nizka osveščenost in motiviranost za izobraževanje in usposabljanje. 

 Pomanjkanje načrtovanja razvoja človeških virov v podjetjih. 

 Neustrezna štipendijska politika. 
 
Ključni razvojni problemi na področju gospodarstva in poslovne infrastrukture so: 

 Šibka ekonomska moč gospodarstva. 

 Povečanje izgub, stagnacija izvoza, zmanjšanje izdatkov za investicije. 
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 Premalo novih podjetij, premalo podjetij v dejavnostih z visoko dodano vrednostjo. 
 

 
 

Slika 6: Občina Sveta Ana spada med občine z najmanj podjetji na prebivalca. 
 
 
Ključni razvojni problemi na področju turizma in kulturne dediščine so: 

 Neizkoriščeno mreženje izjemno bogate naravne in kulturne dediščine ter tradicij 
območja z obstoječo in razvijajočo se gostinsko-turistično ponudbo. 

 Nezadovoljiva povezanost javnega in zasebnega sektorja. 

 Pomanjkanje podjetniške tradicije in razvojne naravnanosti. 

 Premalo investicij v razvoj turistične ponudbe. 
 
Ključni razvojni problemi na področju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja so: 

 Visok delež mešanih kmečkih gospodarstev. 

 Prekomerna zemljiška razdrobljenost. 

 Pomanjkanje delovnih mest v nekmetijskih dejavnostih. 

 Pomanjkljiva prometna povezanost. 

 Stihijski razvoj podeželskih naselij.  

 Slabo povezovanje kmetov s prehrambno, živilsko-predelovalno industrijo v regiji. 

 Trženje kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev. 

 Zaraščanje kulturne krajine. 
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Ključni razvojni problemi na področju okolja, prostora in infrastrukture so: 

 Divja odlagališča odpadkov. 

 Obremenitve površinskih vodotokov s snovmi organske narave. 

 Onesnaženost vodnih virov s fitofarmacevtskimi sredstvi. 

 Onesnaženje zraka z dušikovimi oksidi. 

 Neusklajen prostorski razvoj, brez jasne trajnostne usmeritve oz. prostorske zasnove. 

 Prostorsko neenakomeren demografski razvoj. 

 Pomanjkanje konkretnih oblik zavarovanja pomembnih območij narave. 
 

2.2.2 Opis razlogov za investicijsko namero 

 
Velik razvojni razkorak Občine Sveta Ana proti ostalim območjem v regiji predstavlja tudi 
odsotnost trajnostno naravnane stanovanjske politike. Večina poselitvene vedute 
predstavljajo velike več družinske stanovanjske hiše, ki so energetsko potratne in z vidika 
stroškov neučinkovite. Slabo gospodarsko stanje na širšem območju v posebej slab položaj 
potiska posameznike z nižjimi prihodki, majhna gospodinjstva, mlade družine in starejše, ki 
potrebujejo za vzdržno rešitev svojega stanovanjskega problema majhne stanovanjske enote 
z nizkimi stroški vzdrževanja in upravljanja. Odsotnost ugodnih bivanjskih pogojev in 
neprofitnih energetsko varčnih občinskih stanovanj vpliva na odseljevanje prej naštetih 
skupin prebivalstva in nadaljnje poslabševanje demografskih kazalnikov.  
 
Občina Sveta Ana ima le dve neprofitni stanovanji, ki sta zasedeni. Z neprofitnimi stanovanji 
občine pomagajo socialno ogroženim občanom. Najemnine so nizke in pokrivajo le osnovne 
stroške stanovanja (povprečna najemnina takega stanovanja v Občini Sveta Ana je 2,30 
EUR na m2). Občine so po zakonu obvezane subvencionirati tudi tržne najemnine tistim 
občanom, ki jim po sklepu Centra za socialno delo takšna subvencija pripada, a kot prosilci 
niso mogli dobiti v najem stanovanja z neprofitno najemnino.  
 

 
 

Slika 7: Odsotnost neprofitnih stanovanj vpliva na odseljevanje mladih družin. 
 
 
Ker je socialna stiska ljudi na obravnavanem območju vse večja, prav tako pa se spreminja 
življenjski slog in potrebe ter struktura družin oziroma gospodinjstev, je bilo zaznano 
povečano povpraševanje po manjših cenovno ugodnih bivalnih enotah. Z namenom obrnitve 
demografskih trendov se je Občina Sveta Ana odločila, da preuči možnost izgradnje 
energetsko varčne večstanovanjske stavbe v Krivem Vrhu ter tako zagotovi stanovanja za 
mlade družine, posameznike, starejše in socialno ogrožene skupine.  
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Z izgradnjo nove večstanovanjske stavbe bi se izboljšala dostopnost do stanovanj za 
prebivalce obravnavanega območja, njihovi življenjski pogoji, socialna varnost, privlačnosti 
naselij Občine Sveta Ana kot bivalnega prostora ter potencial za razvoj gospodarstva.  
 
Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sveta Ana 2015-2018 in 
predstavlja pomemben prispevek k uresničitvi regijskih razvojnih programov na področju 
trajnostne stanovanjske gradnje. Večstanovanjska stavba v Krivem Vrhu bo izboljšala 
kakovost življenja na območju Občine Sveta Ana in prispevala k enakovrednejšim pogojem 
bivanja na tem podeželskem območju. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

3.1 Opredelitev razvojnih možnosti 
 
Novogradnja večstanovanjske stavbe v Krivem Vrhu bo omogočila nadaljnji razvoj endogenih 
potencialov občine. Investicija bo doprinesla k: 

 nadaljnjemu razvoju občine, pri čemer bodo nova stanovanja povečala koristi in 
varnost končnih uporabnikov, 

 boljšemu počutju in zadovoljstvu končnih uporabnikov, kar se bo neposredno odrazilo 
v večji motiviranosti za poslovno udejstvovanje in izvajanje različnih družbeno 
koristnih aktivnosti, 

 manjšim obremenitvam okolja in povečani rabi obnovljivih virov energije, 

 zmanjšanju povprečnih stroškov vzdrževanja in upravljanja občinskih stanovanj po 
m2, 

 povečani privlačnosti območja in izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju 
enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.  

 
Projekt je smotrno izvesti, saj daje nova stanovanjska infrastruktura posredno tudi nov impulz 
gospodarskim dejavnostim na zadevnem območju, to pa bo imelo za posledico 
zmanjševanje brezposelnosti in zmanjševanje tendence odseljevanja mladih v urbana 
središča. Hkrati se z realizacijo projekta zagotavlja enakomernejši razvoj regije in Občine 
Sveta Ana.  
 
Družbeni učinki izvedbe investicije bodo imeli številne pozitivne učinke na življenje 
prebivalcev Občine Sveta Ana, in sicer: 

 izboljšanje pogojev za bivanje,  

 višja kakovost življenja na podeželju,  

 manjše obremenitve okolja na prebivalca, 

 boljša dostopnost do javnih storitev, 

 večja varnost prebivalcev,  

 večje možnosti za intenzivnejši razvoj gospodarstva,  

 itd.  
 
Namen novogradnje večstanovanjske stavbe je povečati ponudbo manjših energetsko 
varčnih bivalnih enot ter omogočiti nadaljnji razvoj podeželskega prostora Občine Sveta Ana. 
Najpomembnejši vidik investicije je nedvomno povečanje kakovost življenja na podeželju in 
varnosti ter koristi končnih uporabnikov.   
 
Investicija bo pripomogla k višji kakovosti bivanja in dela, k ohranjanju poseljenosti in 
gospodarskemu razvoju obravnavanega območja. Ustrezna stanovanjska politika in 
izgradnja novih bivalnih enot predstavlja enega izmed predpogojev za dosego ciljev 
trajnostnega in celovitega razvoja območja. 
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3.2 Cilji investicije 
 
Splošni cilj investicije je: 

 Prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih 
pogojev na podeželskih območjih. 

 
Specifični cilji investicije so naslednji: 

 Izgradnja večstanovanjske stavbe in pripadajočega nadstreška. 

 Izboljšati kvaliteto bivanja in varnost končnih uporabnikov. 

 Povečanje učinkovite rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije. 

 Zmanjšanje stroškov vzdrževanja in upravljanja občinskih stanovanj po m2. 

 Izboljšati pogoje za razvoj gospodarstva na širšem območju Občine Sveta Ana. 

 Izboljšanje življenjskih pogojev in kakovosti bivanja občanov. 

 Povečanje privlačnosti podeželja za delo in bivanje. 
 

Tabela 6: Cilji investicije. 
 

Vrsta investicije Enota Trenutno stanje Ciljno stanje 

Število novih stavbnih objektov število 0 1 

Neto površina novih stavbnih objektov m2 0 1.169 

Število novih stanovanjskih enot število 0 12 

 
 

3.3 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Novogradnja večstanovanjske stavbe je v skladu s najpomembnejšo razvojno strategijo na 
ravni EU, in sicer Europa 2020, katere uresničitev bo državam članicam omogočila visoko 
zaposlenost, produktivnost in socialno kohezijo. Cilji investicije posredno prispevajo k 
uresničevanjem ciljev na področju socialne vključenosti in podnebja/energije. 
 
Prav tako lahko cilje investicije posredno navežemo na Strategijo razvoja Slovenije 
2014-2020, in sicer na prioritetni področji: 3. Zeleno življenjsko okolje in 4. Vključujoča 
družba. 
 
Investicija je usklajena z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020, ki predstavlja strategijo za prispevek k Strategiji Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ter k uresničevanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. 
Posebej se nanaša na prednostni osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja 
revščine in 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja. 
 
Strategija pametne specializacije 2014-2020 (SPS) predstavlja strateški dokument, s 
pomočjo katerega želi Slovenija osredotočiti vlaganja razvojnih sredstev v raziskave, razvoj 
in inovacije (RRI) – na področja, ki bodo prinesla največje učinke na gospodarstvo. V okviru 
vlaganj v prioritetna področja RRI Slovenija stremi k reševanju ključnih družbenih izzivov 
(trajnostna energija, trajnostna mobilnost, trajnostna graditev, učinkovita raba virov, zdravje, 
hrana in okolje, vključujoča in varna družba), ki so zapisani kot vertikalne prioritete in preko 
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katerih bo pred udejanjanjem finančnih spodbud potrebno dokazati, da obstajajo trgi, ki bodo 
upravičili vlaganja na ta področja. K doseganju ciljev vertikalnih prioritet posredno prispeva 
tudi zadevna investicija. 
 

 
 

Slika 8: Prioritetna področja Strategije pametne specializacije 2014-2020 
  
 
Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 opredeljuje javni interes na 
področju poselitve slovenskega prostora z vidika smotrnosti izrabe prostora, kvalitete 
bivalnega okolja ter identitete širšega prostora. Dolgoročni cilji Nacionalnega stanovanjskega 
programa 2015-2025 so: 

 Uravnotežena ponudba primernih stanovanj. 

 Lažja dostopnost do stanovanj. 

 Kakovostna in funkcionalna stanovanja. 

 Večja stanovanjska mobilnost prebivalstva. 
 
Investicija se dotika predvsem vsebinskega področja »Večja dostopnost do stanovanj za 
ranljivejše skupine prebivalstva« in »Gradnja novih stanovanj, kjer je potreba po njih 
največja« ter prednostnega področja »Gradnja javnih najemnih stanovanj«. 
 

 
 

Slika 9: Shema stanovanjskega programa 2015-2025 po prednostnih sklopih.  
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Investicija je v skladu z Regionalnim razvojnim programom za Podravsko razvojno regijo 
2014-2020 oziroma vizijo razvoja Podravske regije, ki se glasi »Podravje – samooskrbna 
regija zelenega razvoja, inovativnega in kreativnega gospodarstva ter zadovoljnih ljudi«. 
Projekt posredno prispeva k ciljem:  

 Razvojne prioritete II: vključujoča družba in znanje (povečanje socialne vključenosti in 
izboljšanje dostopnosti do socialnih in zdravstvenih storitev ter infrastrukture). 

 Razvojne prioritete III: varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo (izboljšati dostopnosti do javne okoljske infrastrukture ter 
URE in OVE; izboljšati bivalne pogoje v mestih in na podeželju). 

 
Projekt je zaveden tudi v razvojnih programih občine in kot tak vključen v Načrt razvojnih 
programov Občine Sveta Ana 2015-2018. Projekt bo prispeval k uresničitvi vizije Občine 
Sveta Ana, ki bo z lepim naravnim okoljem, odlično bivalno klimo, povezanostjo navznoter in 
navzven ter infrastrukturno urejenostjo predstavljala privlačno in prijazno življenjsko okolje za 
družine, hkrati pa tudi destinacijo za šport, rekreacijo in turizem. 
 
Investicija se nanaša na prvi steber Strategije razvoja Občine Sveta Ana – »javna 
infrastruktura«, ki med drugim predvideva ukrepe in projekte na področju izgradnje in obnove 
stanovanjskih objektov v lasti občine. 
 

 
 

Slika 10: Strategija razvoja Občine Sveta Ana. 
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4 OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V 
PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE 

 

4.1 Alternativa »brez« investicije 
 
Alternativa »brez« investicije pomeni nadaljnje ohranjanje sedanjega stanja. To pomeni, da 
se v Občini Sveta Ana nadaljuje pomanjkanje manjših cenovno ugodnih energetsko varčnih 
bivalnih enot in odsotnost trajnostno naravnane stanovanjske politike. Zaradi navedenega se 
zvišujejo stroški in odstotek prihodkov namenjenih za osnovne potrebe pri nekaterih 
skupinah prebivalstva (mlade družine, majhna gospodinjstva, starejši) in poslabšuje njihova 
socialna varnost. Ob odsotnosti ukrepov se prenašajo dosedanje omejitve pri izkoriščanju 
potencialov območja, saj naštete skupine večji del svojih prihodkov namenjajo za 
zadovoljevanje osnovnih potreb, namesto da bi jih kanalizirali v druge razvojne namene z 
večjo družbeno dodano vrednostjo. Poleg tega pomeni alternativa »brez« investicije tudi 
okoljsko vprašljivo varianto, saj večino obstoječe poselitvene vedute predstavljajo velike 
energetsko potratne več družinske stanovanjske hiše, z neustreznimi viri energije, kar 
povzroča onesnaževanje zraka, tal in vode (v primeru fosilnih goriv) ali povečano količino 
trdih delcev, ogljikovega monoksida in dušikovih oksidov v zraku (v primerih, ko je vir 
energije lesna biomasa). 
 
Obstoječa situacija že zdaj negativno vpliva na kakovost življenja v občini. V prihodnjih letih 
bo takšno stanje zaradi slabše kvalitete bivanja zagotovo pripeljalo do odseljevanja in padca 
števila prebivalcev ter nadaljnjega poslabševanja demografskih kazalnikov, s čimer bo 
zaustavljen razvoj širšega območja. Alternativa »brez« investicije predstavlja stanje, ki je v 
nasprotju z navedenimi razvojnimi strategijami in sprejetimi ukrepi na področju stanovanjske 
politike, javne infrastrukture in razvoja podeželja ter ne sledi viziji razvoja Občine Sveta Ana. 
Prav tako onemogoča doseganje zastavljenih ciljev in izkoriščanje razvojnih možnosti.  
 
Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je investicija v novogradnjo večstanovanjske 
stavbe nujno potrebna oziroma, da alternativa »brez« investicije ne rešuje problema na 
dolgoročno vzdržen način.  
 
 

4.2 Opis in analiza variant »z« investicijo 
 
V nadaljnjo obravnavo sta bili vključeni dve varianti, ki zadovoljivo rešujeta problematiko 
pomanjkanja manjših energetsko varčnih bivalnih enot v Občini Sveta Ana in omogočata 
zadovoljitev potreb ciljnih skupin. Varianti se razlikujeta po dinamiki izvedbe in virih 
financiranja. 
 

4.2.1 Varianta 1 (vključeni tudi zasebni viri, krajši rok izvedbe) 

 
Varianta 1 predvideva novogradnjo večstanovanjske stavbe z nadstreškom v Krivem Vrhu in 
izvedbo vseh potrebnih del, s katerimi se bo omogočilo uporabo 12 manjših energetsko 
varčnih bivalnih enot ter s tem posredno nadaljnji razvoj obravnavanega območja. Investicija 
zajema: 

 izdelavo investicijske dokumentacije,  
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 nakup zemljišča, 

 izdelavo projektne dokumentacije,  

 gradbena, obrtniška in instalacijska ter odstranjevalna dela,  

 ureditev komunalne opreme, 

 gradbeni nadzor, 

 ostale splošne stroške. 
 
Večstanovanjska stavba bo masiven nadstropen, podkleten objekt z izkoriščeno mansardo. 
Pripadajoči nadstrešek bo pritličen odprti leseni objekt, ki bo služil za parkirišče. Izvedena 
bodo tudi odstranjevalna dela, saj se na zemljišču trenutno nahajata dve zidani, delno leseni 
gospodarski poslopji. 
 
Varianta 1 predvideva izvedbo investicije v letih 2015, 2016 in 2017 ter vključitev zasebnega 
investitorja oz. zasebnih virov financiranja, kar omogoča hitrejšo izvedbo investicije in višje 
prihodke iz naslova najemnin (neprofitne in tržne). 
 
Večstanovanjska stavba bo omogočala izboljšanje pogojev za bivanje, višjo kakovost 
življenja na podeželju, intenzivnejši razvoj gospodarstva, večjo socialno varnost uporabnikov, 
boljšo dostopnost do javnih storitev, itd. Varianta 1 predstavlja prispevek k izboljšanju 
kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na širšem 
podeželskem območju Občine Sveta Ana. 
 

4.2.2 Varianta 2 (samo javni viri, daljši rok izvedbe) 

 
Varianta 2 predvideva enake posege in izvedbo predvidenih del v okviru novogradnje 
večstanovanjske stavbe kot varianta 1. Varianta 2 se od variante 1 razlikuje po strukturi virov 
financiranja in dinamiki izvedbe investicije. Občina bi investicijo izvajala le z lastnimi sredstvi, 
zaradi proračunskih omejitev pa bi se investicija izvajala v letih 2015-2020.  
 
Opisan način izvedbe prinaša nekoliko kasnejšo dosego učinkov investicije in nižje prihodke 
iz naslova najemnin (samo neprofitne). 
 
Tudi varianta 2 predstavlja prispevek k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju 
enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskem območju Občine Sveta Ana. 
 
Ob predpostavki, da lahko Občina Sveta Ana zagotovi izvedbo obeh variant, se je investitor 
odločil, da preveri stroškovno učinkovitost obeh variant in poda oceno za izbor racionalnejše 
variante. 
 

4.2.3 Analiza stroškovne učinkovitosti variant »z« investicijo 

 
Analiza variant je narejena s pomočjo analize stroškovne učinkovitosti (upoštevana 7% 
diskontna stopnja, ekonomska doba z vključeno pripravo projekta in predvideno dvoletno 
gradnjo znaša 30 let), ki je prikazana v tabeli 7.  
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Tabela 7: Analiza stroškovne učinkovitosti variant. 
 

 VARIANTA 1 VARIANTA 2 

Leto 
Investicijs
ki stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Skupni 
stroški 

Investicijs
ki stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Skupni 
stroški 

1 94.531 0 0 0 -94.531 94.531 0 0 0 -94.531 

2 567.300 0 0 0 -567.300 189.100 0 0 0 -189.100 

3 557.605 0 0 0 -557.605 189.100 0 0 0 -189.100 

4 0 23.900 56.100 0 32.200 189.100 0 0 0 -189.100 

5 0 23.900 56.100 0 32.200 278.802 0 0 0 -278.802 

6 0 23.900 56.100 0 32.200 278.802 0 0 0 -278.802 

7 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

8 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

9 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

10 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

11 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

12 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

13 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

14 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

15 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

16 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

17 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

18 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

19 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

20 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

21 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

22 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

23 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

24 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

25 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

26 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

27 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

28 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

29 0 23.900 56.100 0 32.200 0 23.900 24.000 0 100 

30 0 23.900 56.100 266.366 298.566 0 23.900 24.000 372.262 372.362 

Sedanja 
vrednost 1.039.020 233.855 548.923 34.992 -688.960 936.699 182.656 183.420 48.903 -887.032 

 
 
Kot je razvidno iz tabele 7, optimalno varianto predstavlja varianta 1, saj je sedanja 
vrednost stroškov te variante manjša. Varianta 2 ni racionalna, saj kljub manjšim 
diskontiranim investicijskim stroškom ob daljši dinamiki izvedbe omogoča doseganje nižjih 
prihodkov kot pri varianti 1, kar v ekonomski dobi privede do stroškovne neučinkovitosti 
investicije. 
 
V nadaljevanju dokumenta identifikacije investicijskega projekta je podrobneje analizirana 
izbrana varianta 1. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA 
INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIHIN TEKOČIH 
CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 
PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO 
VREDNOSTI 

 

5.1 Vrsta investicije 
 

5.1.1 Opis investicije 

 
Investicija zajema odstranitev dveh obstoječih gospodarskih poslopij, novogradnjo 
večstanovanjske stavbe in nadstreška za avtomobile v naselju Krivi Vrh, na zemljišču s 
parcelno številko 90/6, k.o. Zgornja Ročica. 
 
Odstranitev zajema dve zidani delno leseni gospodarski poslopji tlorisne velikosti 25,26 m X 
15,05 m + 4,00 m X 14,50 m in 4,27 m do 6,22 m X 21,17 m + 5,2 X 8,37 m. 
 
Večstanovanjska stavba bo masiven, nadstropen, podkleten objekt z izkoriščeno mansardo 
(K+P+1+M) tlorisne velikosti 11,52 m X 24,85 m + 7,75 m X 0,83 m. Klet bo namenjena 
pomožnim gospodarskim prostorom, garažam za avtomobile in shrambam za stanovalce, 
ostali del objekta pa bodo stanovanja (12 enot). 
 

 

 
 

Slika 11: Arhitektonska situacija večstanovanjske stavbe z nadstreškom. 
 
 
Pritličen, odprt leseni nadstrešek tlorisne velikosti 40,30 m X 5,00 m bo služil kot pokrito 
parkirišče za avtomobile stanovalcev. 
 
Za investicijo je občina že pridobila gradbeno dovoljenje št. 351-265/2015/5 z dne 15.9.2015. 
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5.1.2 Tehnični podatki o investiciji 

 
Gradbena linija novih objektov bo potekala vzporedno z južno parcelno mejo, z odmikom 
14,30 m v notranjost parcele. Temelji objekta bodo izvedeni kot temeljna AB plošča, temelji 
nadstreška pa kot točkovni temelji. Zunanji in notranji nosilni zidovi bodo zidani s porotherm 
opeko (30 cm in 20 cm) in toplotno izolacijsko malto. Notranje predelne stene bodo izdelane 
s suhomontažnim sistemom. Zunanje površine zidave bodo obdelane s toplotno izolacijsko 
fasado debeline 20 cm. Streha večstanovanjske stavbe bo simetrična dvokapnica v naklonu 
30°. Kritina bo opečna. Streha nadstreška bo enokapnica v naklonu 10° z lahko kovinsko 
kritino. 
 
Dovozni priključek na javno cesto bo obstoječ, urejen na južni in severozahodni strani, s 
parcele 90/6 na parcele 92/1, 92/2, 1025/2 – občinske ceste, vse k.o. Zgornja Ročica. 
Predviden je priključek na NN omrežje pod pogoji upravljavca. Objekt bo napajan iz TP 
20/0,4kV Sveta Ana 2. Vsa predvidena svetila so v LED izvedbi. Objekt se bo priključil na 
javno vodovodno omrežje v upravljanju Mariborskega vodovoda. Predviden je priključek na 
čistilno napravo ustrezne velikosti, ki se zgradi v okviru projekta. Meteorne vode se preko 
peskolovcev in oljnega separatorja odvajajo v meteorni jarek. 
 
Za hlajenje in ogrevanje posameznih stanovanj ter pripravo tople sanitarne vode je predviden 
sistem toplotne črpalke zrak/voda. Za ogrevanje prostorov je predviden sistem talnega 
ogrevanja. V vseh prostorih, v katerih se z naravnim prezračevanjem ne doseže potrebna 
izmenjava zraka, je predvideno umetno prezračevanje preko rekuperacijske prezračevalne 
enote. 
 
Parkirišča bodo zagotovljena na asfaltirani površini pred objektom (9+1 PM) in delno pod 
nadstreškom (16 PM) in v garaži v kleti (6 PM). V večstanovanjski stavbi je predvidenih 12 
stanovanj. Podrobnejše podatke o površinah po enotah prikazuje slika 12.  
 

 
 

Slika 12: Podatki o površinah večstanovanjske stavbe. 
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5.2 Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah, 
prikazano posebej za upravičene in preostale stroške 

 

5.2.1 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah 

 
Ocena investicijskih stroškov za izvedbo projekta Novogradnja večstanovanjske stavbe v 
Krivem Vrhu po stalnih cenah je 1.219.435,74 EUR z vključenim DDV. Ocena vključuje vse 
upravičene stroške, povezane z investicijo v obdobju investiranja. Investicija predvideva tudi 
neupravičene stroške in sicer iz naslova DDV. Ostali stroški se nanašajo izključno na 
izvedbo del, ki se v celoti vezani na izvedbo investicije. 
 

Tabela 8: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (december 2015). 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2015 2016 2017 SKUPAJ 

1. 
Investicijska in projektna 
dokumentacija 

28.859,84 0,00 0,00 28.859,84 

2. Nakup zemljišča 58.504,00 0,00 0,00 58.504,00 

3. 
Gradbena, obrtniška in instalacijska 
ter odstranjevalna dela 

0,00 450.000,00 389.053,00 839.053,00 

4. Komunalna oprema 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 

5. Gradbeni nadzor in splošni stroški 0,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 

  SKUPAJ 87.363,84 465.000,00 457.053,00 1.009.416,84 

  DDV  7.167,24 102.300,00 100.551,66 210.018,90 

  SKUPAJ Z DDV 94.531,08 567.300,00 557.604,66 1.219.435,74 

 
 

Tabela 9: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po 
stalnih cenah (december 2015). 

 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ 

Upravičeni 
stroški 

DDV Skupaj 
Neupravičeni 

stroški 
DDV Skupaj 

1. Investicijska in projektna dokumentacija 28.859,84 0,00 28.859,84 0,00 5.997,16 5.997,16 34.857,00 

2. Nakup zemljišča 58.504,00 0,00 58.504,00 0,00 1.170,08 1.170,08 59.674,08 

3. 
Gradbena, obrtniška in instalacijska ter 
odstranjevalna dela 

839.053,00 0,00 839.053,00 0,00 184.591,66 184.591,66 1.023.644,66 

4. Komunalna oprema 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 11.660,00 11.660,00 64.660,00 

5. Gradbeni nadzor in splošni stroški 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 6.600,00 6.600,00 36.600,00 

  
SKUPAJ 1.009.416,84 0,00 1.009.416,84 0,00 210.018,90 210.018,90 1.219.435,74 

 

5.2.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 
Tekoče cene se od stalnih cen razlikujejo po tem, da so vrednosti prihodnjih izdatkov 
inflacionirane s pričakovano stopnjo inflacije. Ocena stroškov po tekočih cenah je bila 
narejena na osnovi predvidene dinamike izpeljave aktivnosti in predvidene stopnje rasti cen 
(Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2015, UMAR, september 2015), ki je prikazana 
v tabeli 10. 
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Tabela 10: Napoved inflacije 2015-2017. 
 

Stopnje inflacije od 2015-2017 2015 2016 2017 

Inflacija (povprečje leta)   0,80% 1,40% 

Faktor inflacije 1 1,01 1,02 

 
 
V tabeli 11 so podani investicijski stroški v tekočih cenah, ki so bili izračunani ob upoštevanju 
zgoraj navedene stopnje inflacije. Kot izhodiščno je dano leto 2015. 
 

Tabela 11: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2015 2016 2017 SKUPAJ 

1. 
Investicijska in projektna 
dokumentacija 

28.859,84 0,00 0,00 28.859,84 

2. Nakup zemljišča 58.504,00 0,00 0,00 58.504,00 

3. 
Gradbena, obrtniška in instalacijska 
ter odstranjevalna dela 

0,00 453.600,00 397.655,74 851.255,74 

4. Komunalna oprema 0,00 0,00 54.171,94 54.171,94 

5. Gradbeni nadzor in splošni stroški 0,00 15.120,00 15.331,68 30.451,68 

  SKUPAJ 87.363,84 468.720,00 467.159,36 1.023.243,20 

  DDV  7.167,24 103.118,40 102.775,06 213.060,70 

  SKUPAJ Z DDV 94.531,08 571.838,40 569.934,42 1.236.303,90 

 
 

Tabela 12: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po 
tekočih cenah. 

 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ 

Upravičeni 
stroški 

DDV Skupaj 
Neupravičeni 

stroški 
DDV Skupaj 

1. Investicijska in projektna dokumentacija 28.859,84 0,00 28.859,84 0,00 5.997,16 5.997,16 34.857,00 

2. Nakup zemljišča 58.504,00 0,00 58.504,00 0,00 1.170,08 1.170,08 59.674,08 

3. 
Gradbena, obrtniška in instalacijska ter 
odstranjevalna dela 

851.255,74 0,00 851.255,74 0,00 187.276,26 187.276,26 1.038.532,00 

4. Komunalna oprema 54.171,94 0,00 54.171,94 0,00 11.917,83 11.917,83 66.089,76 

5. Gradbeni nadzor in splošni stroški 30.451,68 0,00 30.451,68 0,00 6.699,37 6.699,37 37.151,05 

  
SKUPAJ 1.023.243,20 0,00 1.023.243,20 0,00 213.060,70 213.060,70 1.236.303,90 

 
 

5.3 Osnove za oceno vrednosti investicije 
 
Ocenjena vrednost projekta Novogradnja večstanovanjske stavbe v Krivem Vrhu je bila 
določena na podlagi vrednosti že izvedenih storitev in strokovne ocene odgovornega 
projektanta oziroma projektantskega predračuna. Nekateri elementi investicije so ocenjeni 
izkustveno na podlagi podobnih, v preteklosti izvedenih oziroma naročenih del in storitev s 
strani investitorja. 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO 
INVESTICIJO, SKUPAJ Z INFORMACIJO O 
PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI 
OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 

 

6.1 Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo 
 

6.1.1 Predhodna idejna rešitev – študija 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta Novogradnja večstanovanjske stavbe v 
Krivem Vrhu (december 2015) je nastal na podlagi naslednjih dokumentov: 

 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, št. PR-17/1, ki ga je izdelal 
RATING OTO RATNIK s.p., marec 2015 

 Projekt za izvedbo PZI, št. PR-17/14, ki ga je izdelal RATING OTO RATNIK s.p., 
september 2015. 

 

6.1.2 Opis lokacije investicije 

 
Lokacija bodoče večstanovanjske stavbe se nahaja v Občini Sveta Ana, v naselju Krivi Vrh, 
na zemljišču s parcelno številko 90/6, k.o. Zgornja Ročica. 
 

 
 

Slika 13: Makro lokacija večstanovanjske stavbe. 
 
 
Glede prostorske ureditve se na obravnavanem območju uporabljajo določila Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 82/2006). 
Predmetna parcela se nahaja v poselitvenem območju, ki je opredeljeno kot stavbno 
zemljišče v ureditvenem območju naselja (UON) Sveta Ana in delno kot kmetijsko zemljišče. 
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Glede na varstveni režim v Republiki Sloveniji se lokacija investicije ne nahaja na 
zavarovanem območju narave ali v bližini enote kulturne dediščine. 
 

 
 

Slika 14: Mikro lokacija večstanovanjske stavbe. 
 

6.1.3 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov 

 
V tabeli 13 je prikazana specifikacija vrednosti projekta Novogradnja večstanovanjske stavbe 
v Krivem Vrhu po tekočih cenah, ki prikazuje členitev vrednosti projekta po vrstah stroškov. 
Najvišji so stroški gradbeno obrtniških in instalacijskih ter odstranjevalnih del, ki obsegajo 
jedro načrtovane investicije. Najmanjši po velikosti so stroški priprave investicijske 
dokumentacije. 
 

Tabela 13: Specifikacija investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah. 
 

VRSTA INVESTICIJE 2015 2016 2017 SKUPAJ 

Investicijska dokumentacija 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 

Nakup zemljišča 58.504,00 0,00 0,00 58.504,00 

Projektna dokumentacija 27.259,84 0,00 0,00 27.259,84 

Gradbena, obrtniška in instalacijska ter 
odstranjevalna dela  

0,00 453.600,00 397.655,74 851.255,74 

Komunalna oprema 0,00 0,00 54.171,94 54.171,94 

Gradbeni nadzor 0,00 5.040,00 5.110,56 10.150,56 

Ostali splošni stroški 0,00 10.080,00 10.221,12 20.301,12 

SKUPAJ 87.363,84 468.720,00 467.159,36 1.023.243,20 

DDV 7.167,24 103.118,40 102.775,06 213.060,70 

SKUPAJ Z DDV 94.531,08 571.838,40 569.934,42 1.236.303,90 

 
 
Strukturo stroškov po tekočih cenah prikazuje tudi slika 15. 
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Slika 15: Struktura stroškov po tekočih cenah. 
 

6.1.4 Časovni načrt izvedbe investicije 

 
Občina Sveta Ana je v letu 2015 opravila nakup zemljišča ter naročila napravo projektne 
(PGD in PZI) in investicijske dokumentacije (DIIP). Septembra 2015 je investitor pridobil vsa 
potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije (št. 351-265/2015/5 z dne 
15.9.2015). Investitor bo predvidoma v začetku leta 2016 izvedel javni razpis za zasebnega 
investitorja in izvajalca del. Pred izvedbo bo izdelan tudi investicijski program (IP) ter izbran 
nadzornik gradbenih del. Sledi sklenitev pogodbe in pričetek del predvidoma v maju leta 
2016. Vsa predvidena dela za dokončanje naložbe bodo dokončana do konca oktobra leta 
2017, ko je predvidena tudi predaja novih stanovanj bodočim uporabnikom. Investitor bo v 
času izvedbe projekta skrbel tudi za ustrezno informiranje in obveščanje javnosti. Grafični 
prikaz izvedbe naložbe je prikazan na sliki 16. 
 

OPIS AKTIVNOSTI 
2015 2016 2017 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Nakup zemljišča                     

Projektna dokumentacija             

Pridobitev gradbenega dovoljenja                      

Investicijska dokumentacija             

Razpis in izbira zasebnega investitorja             

Izbira nadzornika gradbenih del             

Izvedba del                     

Predaja v uporabo                     

Informiranje in obveščanje                     

 
Slika 16: Grafični prikaz izvedbe investicije. 
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6.1.5 Varstvo okolja 

 
V okviru investicije se bodo izvedla gradbeno obrtniška in instalacijska ter odstranjevalna 
dela. Opravil se bo tudi nakup potrebne opreme. Pri izvedbi se bodo upoštevali naslednji 
predpisi s področja varovanja okolja:   

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), 

 Zakon o ohranjanju narave (ZON-B) (Uradni list RS, št. 56/99), 

 Pravilnik o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 13/75), 

 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05), 

 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 
81/07), 

 Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), 

 Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 
34/08), 

 Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih v zraku (Uradni list RS, 
št. 73/94), 

 Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list 
RS, št. 70/96),  

 Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98), 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94). 
 
Pri investiciji bo investitor upošteval vse predpise, ki urejajo problematiko varstva okolja, 
poleg tega pa tudi naslednja izhodišča za varstvo okolja: 

 Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin, okoljska učinkovitost). 

 Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno 
zbiranje odpadkov). 

 Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza). 

 Zmanjševaje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 
vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno). 

 
Pri investitorju Občini Sveta Ana se zavedajo odgovornosti do okolja, v katerem delujejo in 
odgovornosti do občanov, zato so tudi pri pripravah na izvedbo te investicije posebej preučili 
vplive investicije na okolje. Občina skuša s svojo dejavnostjo čim manj obremenjevati 
naravno okolje in biti zgled ostalim subjektom v občini. Zaradi svoje vpetosti v naravno 
okolje, tako lokalno kot globalno, je občina v svoji strategiji opredelila zavezo o ohranjanju 
zdravega in čistega okolja in opredelila okolje kot enega ključnih stebrov za nadaljnji razvoj 
Občine Sveta Ana.  
 
Tudi izvedba obravnavane investicije bo imela izrazito pozitivne vplive in bo okolju prijazna. 
Investicija v projekt Novogradnja večstanovanjske stavbe v Krivem Vrhu je izrazito 
usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izboljšuje ekološko stanje (uporaba 
obnovljivih virov energije z majhnimi izpusti – toplotna črpalka zrak/voda, izdelava fasadne 
toplotne izolacije debeline 20 cm, namestitev LED svetil, izgradnja čistilne naprave, itd.). 
  
Kljub temu, da so v bližini predvidene lokacije tudi stanovanjske hiše in neokrnjeno naravno 
okolje, zadevna investicija ne bo povzročala dodatnih obremenitev okolja, saj bodo dela 
potekala dela na že zazidanem zemljišču (dve gospodarski poslopji ki bosta odstranjeni). 
Videz in lastnosti novega objekta bodo pritiske na okolje še zmanjšali (emisije snovi v zrak, 
vode in tla, itd.). 
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V času izvedbe del bo poskrbljeno za higiensko in zdravstveno zaščito ter okolico v skladu z 
zakonskimi predpisi. Z izvedbo del bo nastala manjša količina odpadkov, ki se, če je to 
mogoče, ponovno uporabi ali ustrezno loči in deponira v centru za ravnanje z odpadki. Med 
izvedbo se ne bo povzročalo visokih vrednosti hrupa, po uredbi o mejnih vrednostih hrupa ne 
bodo doseženi pragi obremenitve okolja z emisijami hrupa – spodnja opozorilna vrednost 
izpostavljenosti znaša 80 dB(A). 
 
Izvedene instalacije v sklopu stavbe in oprema bodo skladni z veljavnimi standardi v EU za 
električne instalacije. Pri načrtovanju investicije so bili upoštevani podatki o energetskih 
značilnostih posameznih segmentov, tako da bo oprema in razsvetljava čim manj energetsko 
potratna (npr. vgrajena LED svetila v primerjavi s klasičnimi svetilkami porabijo več kot 70% 
manj energije in imajo zelo dolgo življenjsko dobo). Oprema ne bo povzročala 
elektromagnetnih sevanj in bo v skladu s pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (EMC). 
Tudi nekateri ostali uvedeni ukrepi bodo pripomogli k manjšim obremenitvam okolja. 
 
Dolgoročno bo projekt nedvomno ugodno vplival na okolje in njegovo varstvo, saj bodo 
uporabljeni obnovljivi viri energije in uvedeni ukrepi za učinkovito rabo energije. Največje 
zmanjšanje obremenitev okolja bo doseženo na področju emisij snovi v zrak, vode in tla, 
zmanjšala se bo poraba energije na prebivalca in izboljšal se bo pozitiven vplival na zdravje 
ljudi. 

 
 

Slika 17: Prikaz zmanjšanja obremenitev okolja. 
 

6.1.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 
Za izvajanje projekta bo skrbela skupina strokovnjakov zaposlenih na Občini Sveta Ana. 
Imenovan je odgovorni vodja za izvedbo investicije, in sicer Viktor Kapl. Vodja projekta je 
zadolžen za poročanje in pripravo javnih naročil, za nadzor nad samo izvedbo projekta, 
pridobitev investicijske in projektne dokumentacije, izvedbo javnega razpisa in organizacijo 
nadzora. Vodja projekta poseduje izkušnje z delom na primerljivih projektih.  
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Pri izvedbi aktivnosti mu pomaga namestnica vodje projekta Petra Golob. Namestnica vodje 
projekta je zadolžena za pripravo dokumentacije in vodenje administracije, prav tako pomaga 
pri izpeljavi posameznih postopkov. Po potrebi se pri izvedbi investicije s svojimi izkušnjami 
priključijo tudi ostali zaposleni na Občini Sveta Ana. Vsi opravljajo naloge v okviru svojih 
rednih delovnih nalog. Za izvajanje posameznih aktivnosti se bodo uporabili obstoječi 
poslovni prostori, v katerih opravljajo svojo redno dejavnost. 
 
Pri izvedbi investicije bosta potrebna najmanj dva zunanja izvajalca, in sicer zasebni 
investitor oziroma izvajalec gradbenih in instalacijskih del ter izvajalec nadzora. Investitor bo 
z javnim razpisom, v skladu z Zakonom o javnih naročilih, izvedel ustrezni postopek ter izbral 
najugodnejše ponudnike za izvedbo predvidenih del. 
 
Zaradi novogradnje večstanovanjske stavbe investitor pričakuje, da bo pri upravljavcu 
dosežena nova zaposlitev, na račun novih razvojnih možnosti pa tudi nekaj posrednih 
zaposlitev. 
 

 
 

Slika 18: Kadrovsko organizacijska shema. 
 

6.1.7 Predvideni viri financiranja 

 
Investicija bo financirana z lastnimi sredstvi Občine Sveta Ana in sredstvi zasebnega 
investitorja. V nadaljevanju so prikazani viri in struktura financiranja investicije po letih. 
Vrednost investicije za dokončanje objekta znaša po tekočih cenah 1.236.303,90 EUR z 
DDV.  
 

Tabela 14: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah. 
 
ZAP. 
ŠT. 

VIR 2015 2016 2017 SKUPAJ 

1. Občina Sveta Ana 94.531,08 100.000,00 100.000,00 294.531,08 

2. Zasebni investitor 0,00 471.838,40 469.934,42 941.772,82 

  SKUPAJ 94.531,08 571.838,40 569.934,42 1.236.303,90 
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6.2 Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oz. 
ekonomski upravičenosti projekta 

 
Pričakujemo, da bo izvedba projekta Novogradnja večstanovanjske stavbe v Krivem Vrhu 
posredno vplivala na povečanje blaginje prebivalstva, saj se bodo po izgradnji stanovanj 
izboljšali bivanjski pogoji na območju Občine Sveta Ana. Prav tako se bo vplivalo na 
zmanjševanje onesnaženosti okolja. Vse to bo povečevalo družbene koristi oziroma 
ekonomsko upravičenost projekta. Zaradi višjega standarda bo ekonomska upravičenost 
projekta dosežena, vložena sredstva pa se bodo v ekonomski dobi investicije v obliki 
družbeno ekonomskih koristi povrnila. Stopnja izrabe zmogljivosti znaša v proučevani 
ekonomski dobi projekta 78% vrednosti investicije, kar pomeni, da preostalo vrednost 
projekta po preteku 30 let ocenjujemo na 22% vrednosti investicije. 
 
Ekonomska upravičenost investicije bo podrobneje obravnavana v investicijskem programu 
oziroma v sklopu izdelave analize stroškov in koristi. Analiza stroškovne učinkovitosti za 
posamezni varianti »z« investicijo, ki je predstavljena v poglavju 4.2.3 je pokazala, da je 
varianta 1 stroškovno učinkovitejša. Zato bo za potrebe izračuna ekonomske upravičenosti 
projekta, za to varianto izdelana analiza stroškov in koristi (CBA), ki prikazuje finančno in 
ekonomsko upravičenost projekta.  
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE 
PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN 
DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

7.1 Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave 
investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije 

 
Glede na vrednost izbrane variante investicije (1.023.243,20 EUR brez DDV) je v skladu z 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006) potrebno izdelati dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program IP. Izdelava predinvesticijske zasnove 
(PIZ) glede na določila uredbe ni potrebna. 
 
Na področju priprave projektne in tehnične dokumentacije so bili izdelani vsi z zakonom 
predpisani dokumenti (PGD, PZI). Po izvedbi investicije bo potrebno izdelati še Projekt 
izvedenih del (PID), ki je podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja.  
 
Za potrebe izvedbe javnega razpisa za izbiro zasebnega investitorja oziroma izvajalca z 
investicijo predvidenih del bo občina pripravila ustrezno razpisno dokumentacijo. 
 

7.2 Časovni načrt priprave investicijske, projektne, tehnične in 
druge dokumentacije 

 
Tabela 15: Časovni načrt priprave investicijske in projektne dokumentacije. 

 

Vrsta dokumentacije Datum priprave 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(PGD) 

Marec 2015 

Projekt za izvedbo (PZI) September 2015 

Dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) 

December 2015 

Priprava razpisne dokumentacije za javni 
razpis 

Januar 2016 

Investicijski program (IP) Marec 2016 

Projekt izvedenih del (PID) Oktober 2017 
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PRILOGA 1: Sklep o potrditvi DIIP 
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SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA 

 
Investitor: Občina Sveta Ana 
Naslov: Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah  
Oznaka (številka, šifra) sklepa: 35201-3/2015 
Datum sklepa: 18.12.2015 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 

56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi 
Statuta Občine Sveta Ana je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe: 

 
1. Potrdi se  Dokument identifikacije investicijskega projekta za 
projekt/program

1
:Novogradnja večstanovanjske stavbe v Krivem Vrhu , ki ga 

je izdelal2 ŠTAJERSKI INOVACIJSKI CENTER MARIBOR, Zavod za raziskovanje, 
izobraževanje in svetovanje, Smetanova ulica 86, 2000 Maribor, december 2015. 
 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.236.303,90 EUR (z vključenim DDV) in 
se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 18.12.2015 do 31.10.2017. 
 
3. Vire za financiranje zagotavljajo

3
: 

- Občina Sveta Ana v znesku  294.531,08 EUR 
- Zasebni investitor v znesku  941.772,82 EUR  
-       v znesku        EUR 
      
      
 
4. V NRP občine / države se

4
 uvrsti nov projekt

5
. 

 
5. Odobri se

6
 

 priprava Predinvesticijske zasnove 
 priprava Investicijskega programa 
 izvedba investicije. 

 
Odgovorna oseba investitorja: 
Ime in priimek: Silvo Slaček 
Funkcija: Župan 
 
Podpis: _______________________________________ 
 
 

                                                 
1
 Navedite točen naziv investicijskega projekta (ime investicije) 

2
 Ime in naslov osebe oziroma podjetja, ki je pripravilo investicijski dokument ter datum izdelave 

3
 Navedite investitorja in sofinancerje ter vpišite zneske, ki jih zagotavljajo za pokrivanje finančne konstrukcije – 

po potrebi dodajte vrstice 
4
 Označite ustrezen dogodek 

5
 Sprememba – če gre za spremembo vrednosti projekta za več kot 20 %. 

6
 Označite, katere od naštetih aktivnosti sledijo temu sklepu (potrdite v kvadratu) 
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                                                                                                          8                    
                                               
OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka: 03202-003/2014 
Datum: 18.12.2015 

 
 
 
 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA  
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
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POBUDE IN VPRAŠANJA NA 4. SEJI, dne 23.09.2015 

 
 
 
 

Zapisane so samo tiste pobude in vprašanja na katere na seji ni bilo podanega 
odgovora. 

 
Feliks Berič 
Postavi vprašanje v kakšni fazi je projekt »Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Sv. 
Ani«.  
Odgovor župana: 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. V letu 2016 bo potrebno pričeti z izgradnjo čistilne 
naprave. Potem pa vsako leto nadaljevati s odcepi cevovoda. Po pridobljenih  
dosedanjih podatkih verjetno projekta ne bo možno financirati iz EU skladov v obdobju 
2014-2020. 
 
Breda Špindler 
Sprašuje ostale člane občinskega sveta ali je sedanja ura za sklicevanje sej 
odgovarjajoča, ali se pridružujejo pobudi občinskega svetnika Draga Weinhandla po 
drugačnem terminu. 
Prisotni člani občinskega sveta ne želijo spremembe ure za sklicevanje sej, saj je ura in 
dan že utečen in je primeren. 
 
Drago Ruhitel 
Predlaga, da se na lokalni cesti Sv-Ana-Ledinek ob lokalu Borza postavijo fizične ovire, 
da bi preprečile parkiranje na pločniku.  
Odgovor župana: 
Potrebno bo pogledati kaj se da varno narediti in za to planirati sredstva. 
 
Suzana Rejak Breznik 
Daje pobudo za ureditev javne poti v Rožengruntu od Feiertaga do Krajnerja. 
 
Odgovor župana: 
Delavci iz režijskega obrata bodo porezali veje in vzdrževalec ceste bo cesto pregledal 
in potrebno uredil. 
 
 
 
 
Na vse ostale pobude ali vprašanja so bili podani odgovori na sami seji in jih v skladu s 
predhodnim dogovorom ne pišemo.
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POBUDE IN VPRAŠANJA NA 5. REDNI SEJI, dne: 18.12. 2015: 
 
 
 
 

1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3. 

 

 

 

 


