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Številka: 034-1/2021/1 

Datum: 5.1.2021 

 

OBČINA  

 

Zadeva: Vprašanje občine in zbir odgovorov občin 

 

Vprašanje občinam: 

Spoštovani  

 

 Na Združenje občin se je obrnila občina z vprašanjem in prošnjo za posredovanje 

vprašanja.  

 

V 26. členu veljavne Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 

št. 98/15, 76/17 in 81/19) je določeno, da izvajalec javne službe pripravi program izvajanja 

javne službe ( za obdobje štirih koledarskih let in ga po potrditvi odgovorne osebe izvajalca 

javne službe, da je v skladu s predpisi, pošlje občini v potrditev najpozneje do 31. oktobra v 

koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. Občina program iz petega oziroma 

šestega odstavka tega člena potrdi, če je v skladu s predpisi.  

 

 V zvezi s tem občino zanima, kateri organ občine je v tem primeru pristojen organ 

potrjevanja (župan, občinski svet, ...). Ker slednje v statutih občin običajno ni eksplicitno 

definirano, jih podredno zanima, ali se slednji dokument smatra kot načrt razvoja občine (oz. 

podoben, bolj strateški dokument) ali gre predvsem za »redno« nalogo, kot jo določa 

(pod)zakonski akt.  

 

Občino zanima, na kakšen način (in kakšnih pravnih temeljih) potrjujete na občinah opisan 

program izvajanja javne službe.  

 

 V naprej se vam zahvaljujemo za pomoč z odgovori.  

 

Lep pozdrav. 
 

 

 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6951&d-49683-s=2&d-49683-p=1&d-49683-o=1
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Zbir prejetih odgovorov 

 

MESTNA OBČINA KRANJ 

program potrdi župan, ki po Zakonu o lokalni samoupravi predstavlja in zastopa občino. 

 

OBČINA ŽIROVNICA 

Na Občini Žirovnica dajemo omenjeni program v potrditev Občinskemu svetu, ki 

predstavlja najvišji organ odločanja v občini. Če ni posebej določeno, da nekaj potrdi 

župan, ampak piše le občina, pomeni to Občinski svet. 

 

 

OBČINA JESENICE 

 

v Občini Jesenice program pripravi Javno komunalno podjetje JEKO, d.o.o. Program se 

pregleda in uskladi, potem pa ga potrdi Komunalna direkcija Občine Jesenice.  

 

S potrditvijo se program posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor.  

 

Program je pripravljen na podlagi Uredbe in ni neki strateški občinski dokument.  

 

 

OBČINA KAMNIK 

 

V Občini Kamnik koncesionar pripravi program do 31.10. ter ga poseduje v pregled 

referentu, ki je zadolžen za področje odvajanja in čiščenja. Pripombe na program se 

posredujejo nekje v roku enega meseca, da lahko koncesionar do 31.12. pripravi čistopis 

programa. Program se vsako leto obravnava na občinskem svetu vendar se občinski svet 

samo seznani s programom (ga ne potrjuje). 

V programu navedemo zgolj najbolj nujna investicijska vzdrževalna dela na obstoječi 

infrastrukturi. V NRP-jih so pri nas navedene novogradnje komunalne infrastrukture, ki pa 

niso del programa.   

 

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE 

 Naše mnenje je, da je ta dokument bolj strateškega značaja, saj poleg vseh obveznih 

sestavin, ki jih določa ta Uredba, opredeljuje tudi (načrtovano) opremljenost z javnim 

kanalizacijskim omrežjem v občini ter s tem zahteve za opremljanje aglomeracij in območij 

izven meja aglomeracij v občini. 
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S tem pa si občina po našem mnenju zagotovi podlago za uvrščanje odhodkov v proračun 

(in v NRP) kadar bi sprejela odločitev o sofinanciranju nakupa in vgradnje MKČN fizičnim 

osebam (investicijski transfer). 

Ocenjujemo, da je kot pristojni organ mišljen občinski svet (na enak način kot ceno storitev 

za posamično GJS skladno z Uredbo MEDO potrjujejo občinski sveti- tudi ta uredba 

uporablja zgolj termin »pristojni občinski organ«). 

 


