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OBEINSKI SVET OB'INE MORAVSKE TOPLICE

ZAdCVA: PR-EDLOG ODLOKA O NA.INU OPRAWJANJA LOKALNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUZBE OSKRBE S PITNO VODO V OB'INI MORAVSKE TOPLICE - I.
obravnava

1. ZAKONSKAPODLAGA
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14,21/15,25/17),
Zakon o gospodarskih javnih sluZbah /ZGJS/ (Uradni list RS, 5t. 32193,30198 - ZZLPPo,
I 27 106 - ZJZP in 38/ I 0 - ZUKN in 57 / 1 I - ORZGJS40),
Zakon o varstru okolja /ZVO-ll (Uradni list RS, 5t. 39i06 - uradno predi5deno besedilo, 49106 -
ZMetD, 66106 - odl. US, 33107 - ZP Nadrt, 57108 - ZFO-IA,70/08, 108/09, 108/09 - ZP
Nadrt-A, 48112,57112,92113,56115, 102115,30116,61117 G2,21/18 - ZNOrg, 84/18 -
ztuRKoE, 158/20),
Zakon o prekrSkih (Uradni list RS, 29ll 1 - uradno predi5deno besedilo, 2l/13, l1ll13, 74/14 -
odl. US, 92114 - odl. US, 32116, 15117 - odl. US, 73119 - od1. US it 175120 - ZIUOPDVE),
Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 5t. 88/12).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Zakon o varstw okolja v prvem odstavku 149. dlena doloda, da je oskrba s pitno vodo obdinska
javna sluZba varstva okolja. Vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev obvezne obdinske
gospodarske javne sluZbe oskrbe s pitno vodo, in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se

izvaja kot javna sluZba ter za lastno oskrbo s pitno vodo, doloda Uredba o oskrbi s pitno vodo.

Drugi odstavek 3. dlena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah doloda, da nadin opravljanja lokalne
gospodarske javne sluZbe predpi5e lokalna skupnost (obdina) z odlokom tako, da je zagotovljeno
njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroZenih oskrbovalnih sisternov. Z
navedenim predpisom se za posamezno gospodarsko javno sluZbo dolodi: organizacijska in
prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in Stevilu izvajalcev (v reZijskem obratu,
javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije); wsta in obsegjavnih dobrin
ter njihova prostorska razporeditev; pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin; pravice in
obveznosti uporabnikov; viri financiranja gospodarskih javnih sluZb ter njihova prostorska

razporeditev; wsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja$e gospodarske javne sluZbe, ki
so lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uZiva; drugi
elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne sluZbe. Med druge elernente, ki so

pomembni za opravljanj e in razvoj gospodarske javne sluZbe Stejemo tudi predpisovanje prekr5kov

in globe zanje. Y skladu z dolodilom 3. dlena Zakona o prekrSkih se prekr5ki lahko dolodijo tudi z
odlokom samoupravne lokalne skupnosti (obdine). Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti
(obdine) se smejo doloditi prekr5ki in predpisati zanj globe samo v dolodenem znesku ter samo za

kr5itev predpisov, ki jih same izvajajo v okviru svojih pristojnosti, ter de jih zakon ali uredba 5e ne

sankcionira.
Predlagan odlok je pripravilo javno podjetje Vodovod sistema B d. o. o. v sodelovanju z Mestno

obdino Murska Sobota in ga posredovalo v pregled vseh obdinam ustanoviteljicam javnega podjetja.

Cilj predlaganega odloka je ureditev izvajanja oskrbe s pitno vodo skladno z veljavno zakonodajo in

enotna ureditev tejavne sluZbe v vseh obdinah ustanoviteljicah.
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3. OCENA FINANENIH IN DRUGIH POSLEDIC
V proradunu obdine bo s prejetjern novega odloka nastal enkraten stroSek, ki je povezan z njegovo
objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. PREDLOG SKLEPA
ObEinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o naiinu opravljanja
lokalne gospodarske javne sluZbe oskrbe s pitno vodo v Obiini Moravske Toplice in ga
posreduje v 15-dnevno javno razpravo.

Pripravila:
obdinska uprava

Prilosa:
- Predlog odloka

lupan:
Alojz Glavad, Lr.
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Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomote& glede katerega obtina ne jamdi odskodninsko ali
kako drugaae. Predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spre.jetega predpisa (3€sta totka 7. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij iavnega znaeaja (Uradni list RS, it. 24116).
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Na podlagi 21.,29., 61. in 62. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 -
uradno predi5deno besedilo, 76108, 79109, 5ll10 in 40/12 - ZUIF, 14/15- ZUUJFO, 11/18
ZSPDSLS - I in 30/18), 3. in 7. dlena Zakora o gospodarskih javnih sluZbah /ZGJS/ (Uradni list
RS, st. 32193, 30198 - ZZLPPO, 127/06 - ZIZP ir 38/10 - ZUKN in 57/ll - ORZGJS4O), 149.

dlena Zakona o varstw okolja IZYO-ll (Uradni list RS, 5t. 39/06 - uradno prediSdeno besedilo,
49106-ZMetD,66lO6 odl. US,33107 -ZP Nadrt,57108 -ZFO-1A,70I08, 108/09, l08l09-ZP
Nadrt-A, 48112, 57112, 92113, 56115, l02ll5, 30116, 61/17 GZ, 2l/18 - ZNOrg in 84118 -
ZIURKOE), 3. dlena Zakona o prekr3kih IZP-I| (Uradn list RS, 5t. 29lll - uradno predi5deno

besedilo, 21113, '111113,74114 - odl. U5,92114 - odl. US, 32/16, l5ll7 - odl. US in 73119 - odl.
US), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 5t. 88/2012), Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja (Uradni list
RS, 5t. 87112, l09ll2,'76/17 in 78/19), 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,
5t. 35/14, 21115, 25117), in 3. dlena Odloka o gospodarskih javnih sluibah v obdini Moravske
Toplice Uradni list Republike Slovenije it.29196,52197, 19107,16/18) je Obdinski svet Obdine
Moravske Toplice na svoji _ seji dne sprej el

Odlok
o nadinu opravljanja lokalne gospodarske javne slulbe oskrbe s pitno vodo

v Obiini Moravske Toplice

l. Splo5ne dolodbe

l. ilen
fiavna sluiba)

(l) Ta odlok doloda nadin opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne sluZbe oskrbe s pitno
vodo (v nadaljevanju: javna sluZba) v Obdini Moravske Toplice (v nadaljevanju: obdina).
(2) V okviru javne sluZbe se izvaja oskrba stavb in gradbenih inZenirskih objektov s pitno vodo iz
javnega vodovoda, de se v njih zadrZujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskbo Zivali.
(3) Ne glede na prejSnji odstavek se za javno sluZbo ne Steje oskrba nestanovanjskih stavb in
gradbenih inZenirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo
ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega vodovoda, de:

1. se voda uporabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za katerega je treba pridobiti vodno
pravico v skladu s predpisom, ki ureja vode, in

2. iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

(4) Ne glede na prej5nji odstavek se takat, kadar se oskrba s pitno vodo zagolavlja iz javnega

vodovoda, za javno sluZbo Steje:

1. oskrba stavb ali gradbenih inZenirskih objektov s pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo
drZavne ali obdinske javne sluZbe,

2. oskrba s pitno vodo za pratje ali namakanje javnih powSin,
3. oskrba zunanjega hidrantnega omreLja za gaienje poZarov s pitno vodo,
4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih povrSinah namenjena splo5ni rabi, in
5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje pow5in, ki pripadajo stavbi iz drugega odstavka

tega tlena, ie letna koliiina ne presega 50 m'.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavko je oblikovano v s adu z doloiilom 62. ilena Zakona o lokalni
samoupravi /ZLS/, ki doloia, da obiina predpiie naiin in pogoje opravudnia lokalnih jnnih sluib,
ie zal<on ne doloia drugaie. Vsebinsko enako doloiilo zasledimo v drugem odstavku 3. ilena

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj anformativni delovni pripomotek, glede katerega o*ina ne iamti od-akodninsko ali

kako drugaae. predlagane reaitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (!€sta totka 7. alena Uredbe o

posredovanju in ponovna uporabi informacii jaaega znaaaia (Uradni list RS, 51. 24116).



Zakona o gospodarskih javnih sluibah /ZGJS/, ki doloCa, da naiin opravljanja lolalnih
gospodarskih javnih sluZb predpiie lokalna skupnost (obCina) z odlokom tako, da je zagotovljeno
njihovo inajanje v olwirufunkcionalno in prostorsko zaoboZenih osbbovalnih sistemov.
Besedilo drugega o^tavka je oblikovano na podlagi dolodila prvega odstavka 3. ilena Uredbe o
osbbi s pitno vodo, ki doloia, da se v olo,iru jovne slutbe inaja oslqba stayb in gradbenih
inZenirskih objehov s pitno vodo iz javnega vodovoda, Ce se v njih zadriujejo ljudje ali se pitna
voda uporablja za oslabo Zivali.
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi doloCila drugega odstayka 3. ilena Uredbe o
osbbi s pitno vodo, ki doloia, da se ne glede na pmi odstavek 3. ilena Uredbe o oslvbi s pitno
vodo za jatno sluibo ne iteje oslaba nestanovanjsHh slavb in gradbenih inienirskih objeHov ter
nestanovanjskih prostorov v stanovanjs6h stabah s pitno vodo ne glede na to, ali se zagotcuua iz
javnega vodovoda, Ce:

l. se voda uporabi za namen, ki ni oslqba s pitno vodo in za katerega je treba pridobiti vodno
pravico v sHadu s predpisom, ki ureja vode, in

2. iz vode nastaja industrijska odpadna voda v sHadu s predpisom, ki ureja emisije snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Besedilo Cetrtega odstavka je oblikovano na podlagi dolo1ila tretjega odstavka i. ilena Uredbe o
osbbi s pitno vodo, ki doloia, da se ne glede na drugi odstwek 3. ileno Uredbe o osbbi s pitno
vodo talqat, ladar se osbba s pitno vodo zagotwlja iz javnega vodovoda, za jwno sluibo iteje:
l. oslaba stovb ali gadbenih inienirskih objelctov s pitno vodo v delu, ftjer se v njih inajajo

driwne ali obCiwke jwne sluibe,
2. oslvba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih povriin,
3. oslsba zunanjega hidrantnega omreija za gaSenje poiarov s pitno vodo,
4. osbba s pitno vodo, ki je na jawih povr\inah namenjena sploini rabi, in
5. oslcba s pitno vodo za pranje ali namakanjg povriin, ki pripadajo stavbi iz drugega odstavka

tega Clena, Ce letna koliiina ne presega 50m".

2.ilen
(vsebina odloka)

Obrazlotilev:
Besedilo je oblilavano v sHadu z doloiilom 7. Clena Zakona o gospodarskih javnih sluibah /ZGJY,
ki doloCa, da se z odlokom o noiinu opravljanja javne sluZbe za posamezno
gospodarsko javno sluibo doloii:
c organizacijska in prostorslca zasnova njihovega opravljanja po wslah in itevilu inajalcev (v

reiijslrem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije),

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoli informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne jamti odskodninsko ali
kako drugate. Predlagane re{itve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del sprejetega predpisa (sesta toaka 7. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (t radni list RS, tt. 24116).
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S tem odlokom se doloda nadin opravljanja javne sluZbe. Odlok obsega:
- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne sluibe,
- wsto in obseg storitev javne sluZbe ter njihovo prostorska razporeditev,
- pogoje za zagotavlj anj e in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja javne sluZbe in nadin njenega oblikovanja,
- wsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za inajanje javne sluZbe, ki so lastnina obdine,
- cene storitev javne sluZbe,
- javna pooblastila izvajalca javne sluZbe,
- nadzor nad izvajanjem javne sluZbe,
- kazenske dolodbe,
- predpise, sprejete na podlagi tega odloka,
- prehodne in kondne dolodbe.
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. vrsta in obsegjovnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
c pogoji za zagotavljanje in uporabojavnih dobrin,
c pravice in obveznosti uporabnikov,
o virifinanciranja gospodarskih javnih sluib in naiin njihovega oblikovanja,
. vrsta in obseg objektov in naprov, potrebnih za inajanje gospodarske javne sluZbe, ki so

laslnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varsuo, ki ga uiiva,
o drugi elementi pomembni za opravljanje in ramoj gospodarske jovne sluZbe.

3. ilen
(uporabniki javne sluibe)

( I ) Uporabniki javne sluZbe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta, ki je
prikljuden najavni vodovod in se zanj zagotavua javna sluZba.
(2) Ce je stavba, del stavbe ali gradbeni inZenirski objekt v solastnini, lahko obveznosti
uporabnikov javne sluZbe iz prejSnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, de je med njimi
doseZen pisni dogovor.
(3) V vedstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega lodenega odjerna pitne vode po
posameznih stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov javne sluZbe izw5uje upravnik stavbe, ki
zagotavlja porazdelitev stro5kov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja
upravljanje vedstanovanjskih stavb.
(4) Uporabniki javne sluZbe iz l. in 2. todke detrtega odstavka 1. dlena tega odloka so izvajalci
drZavnih ali obdinskih javnih sluZb ali upravljavci javnih pow5in, zakatere se uporablja pitna voda,
ki se odvzema iz javnega vodovoda.
(5) Uporabnikjavne sluZbe iz3. in4. todke detrtega odstavka l. dlena tega odlokaje obdina.
(6) Evidentiranje kolidine odvzete pitne vode iz javnega vodovoda, doloditev pladnika ter pladilo
storitev javne sluZbe za uporabnike javne sluZbe iz detrtega in petega odstavka tega dlena se izvaja v
skladu z dolodili tega odloka.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavka 5. ilena Uredbe o
osbbi s pitno vodo, H doloCa, da so uporabniki javne sluZbe lastniki stavbe, dela staybe ali
gradbenega inienirskega objeha, ki je priHjuCen na jovni vodovod in se zanj zagotavlja javna
sluZba.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstovko 5. ilena Uredbe o
oslabi s pitno vodo, H doloia, da lahko obveznosti uporabnikov jqvne sluibe iz prvega odstavka 5.

ilena Uredbe o oslabi s pitno vodo, ie je stavba, del stovbe ali gradbeni inienirski objeld v
solastnini, prevzame eden od solasnikov, ie je med njimi doseZen pisni dogovor,
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi doloCila tretjegd odstavka 5. Clena Uredbe o
oslvbi s pitno vodo, ki doloCa, da v veistanovanjskih stavbah, v katerih ni zagobv$enega loienega
odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov javne sluZbe
inriuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stro1kov med lastniki delov stavbe v skladu s
predpisom, ki weja upravljanje veistanovanjskih stovb.
Besedilo ietrlega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila ietrtega odstavka 5. ilena lJredbe o
osbbi s pitno vodo, ki doloCa, da so uporabniki iz f. in 2. toike tretjega odstavka 3. ilena [Jredbe o
oslabi s pitno vodo (1. in 2. loike ietrtega odsta*a l. ilena tega odlola) inajalci drZavnih ali
obCinskih javnih sluib ali upravljwci javnih povriin, za katere se uporablja pitna voda, ki se
odvzema iz javnega vodovoda.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informauvni delovni pripomotek, gled€ katerega obaina ne iamdi odlkodninsko ali
kako drugaee. Predlagane re{itve v predlogu ali osnutku predpisa ne Mo nujno del sprejeteqa predpisa (sesta toaka 7. dena Lrredbe o
po$edovanju in ponovni uporabi informacii javnega znataja (Urddna list RS, St. 24116).
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Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila petegd odstavkl 5. ilena Uredbe o
oskrbi s pitno vodo, ki doloia, da so uporabniki javne sluibe iz 3. in 4. toike tretjega odstavka 3.

ilena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (3. in 4. toikc ietrtega odstqvful 1. ilena tega odlola) obiine.
Besedilo Sestega odstavkq je oblikovano na podlagi doloiila iestega odstavka 5. ilena Uredbe o
oslrrbi s pitno vodo, ki doloia, da se evidentiranje koliiine odvzete pitne vode iz jovnega vodovoda,
doloiitev plainika ter plaiilo storitev jovne sluZbe za uporabnil<e javne sluibe iz ietrtega in petega
odstovka 5. ilena Uredbe o oskrbi s pino vodo izvaja v sHadu s predpisom obiine, ki ureja javno
sluibo.

4.ilen
(uporaba izrazov)

V od'loku uporabljeni izrazi v slovnidni obliki za moSki spol se uporabljajo kot ner4ralni za ienski
in mo5ki spol.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiil Zakona o enakih moinostih iensk in moikih /ZEMZ\uI/ in
Zakona o uresniievanju naiela enakega obravnavanja /ZUNEO/, ki zahtevajo dosledno uporabo
izrazov, ki se nanaiajo na osebe v Zenski in moiki jezikovni obliki.

5.ilen
(uporaba predpisov)

Za vpra5anja v zvezi z izvajanjem javne sluZbe iz prvega dlena tega odloka, ki niso posebej urejena
s ton odlokom, se uporabljajo republi5ki predpisi s podrodja varstva okolja.

Obrazloiitev:
Z besedilom se doloia t.i. subsidiarna uporaba predpisov s podroija varstva okalja. V skladu z
nwedenim se za vsa vpraianja v mezi z inajanjem javne sluZbe, ki niso posebej urejena s tem
odlol<om, uporabljajo predpisi s podroija varstva okolja. Na tem mestu moramo opomiti na
doloiilo tretjega odstwka 149. ilena Zalana o varsNu olalja /ZI/O-1/, ki doloia, da vlada
podrobneje predpiie: . vrste nalog, ki se inajajo v okviru obiinskih javnih sluib varstva okoud ter
. metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne stqndarde in tehniine, vzdrievalne, organizacijske
ter druge ulcrepe in normative za opra'ttljanje obiinskih jwnih sluZb wrstva okolja.

V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot je doloden v zakonu, ki ureja gospodarske
jarme sluZbe in v zakonu, ki ureja varstvo okolja in na njuni podlagi sprejetimi podzakonskimi
predpisi.

2. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne sluZbe

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obaina ne iamti odskodninsko ali

kako drugaie. predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta todka 7. alena LJredbe o

posredovaniu in ponovni uporabi informacij iavnega znataja (uradni list RS,5t. 24116).

6. ilen
(pomen izrazov)

Obrazloiitev:
Besedilo tega ilena pojasnjuje pomen izrazov, uporabljenih v tem odloku.
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7. ilen
(oblika zagotavljanja javne sluZbe)

1 ) Javna sluZba se opravlja v obliki javnega podjetja na obmotju katastrskih obiin (k.o. ):

Stevilka k. o. Ime k. o
9l Andrejci
85 Berkovci
100 Bogojina
95 iikedka vas

90 Fokovci (v delu k.o.)
l0l Ivanci
86 Ivanj5evci

8l Ivanovci
82 Kandevci

80 Kmci (v delu k.o.)
103 Lukadevci

107 Martjanci
102 Mlajtinci
92 Moravci
97 Motvarj evci
106 Nor5inci
96 PordaSinci

88 Prosenjakovci

84 Ratkovci (v delu k.o.)
78 Sebeborci

89 Selo

87 SrediSie

2 Suhi wh
93 TeSanovci

94 Vudja Gomila

2 Lastna oskrba rebivalcev s tno vodo se o vl a na obmo u katastrskih obdin (k.o.):

(3) Izvajalec javne sluZbe iz pwega odstavka tega dlena je upravljavec javnega vodovoda, na
obmodjih javnega vodovoda, dolodenih v Programu oskrbe s pitno vodo.

Obrazloiitev:
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia z9ol, informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne jamai odskodninsko ali
kako drugate. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreietega predpisa (sesta toeka 7. tlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacii javnega znaaaia (Uradni list RS, 5t. 24115).

Stevitka k. o. lme k. o
98
99 Filovci
90 Fokovci (v delu k.o.)
80 Kmci (v delu k.o.)
83 Londarovci

84 Ratkovci (v delu k.o.)

Bukovnica
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Besedilo prvega odstavka je oblikovano v sWadu z doloiilom 6. ilena Zakona o gospodarskih
javnih sluZbah /ZGJS/, ki doloia, da lahko lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne sluibe: v
reiijskem obratu, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju, z dajanjem lancesij. V sHadu
z doloiilom prvega odstavka 4. ilena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, zagotavlja obiinajavno sluZbo
za obmoije celotne obiine.
Besedilo drugega odstovko je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavla 7. in 8. ilena Uredbe
o osktbi s pitno vodo, ki doloiq, da so obmoija jovnega vodovoda doloiena s predpisom obiine in
da mora imeti jovni vodovod uprovljavca javnega vodovoda.

3. Vrste in obseg storitev javne sluZbe

8. ilen
(vrsta in obseg storitev javne sluZbe)

(1) V okviru storitev javne sluZbe upravljavec javnega vodovoda zagotavlja:
I . oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne sluZbe v skladu s predpisi, standardi in normativi,

ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
2. obve5danje uporabnikov javne sluZbe o izvajanju javne sluZbe o njihovih obveznostih in

izvajanju javne sluZbe,

3. redno vzdrZevanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrlevanje javnemu vodovodu pripadajodih zunanjih hidrantnih omreZij za ga5enje

poLarcv v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred poZari,

5. redno vzdrZevanje prikljudkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu z dolodili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
7. porodanje v slJadu z dolodili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z dolodili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
f. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, dolodenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno

vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobioloikega stanja vode iz zajetja za pitno vodo,
11. monitoring kolidine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega

dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo
rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, de se ta odvzame iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja ali koncesije.

12. oznadevanje vodovarstvenih obmodij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki
urejaj o vodovarstvena obmodj a,

13. obdasno hidravlidno modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s

predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesredami,

15. izdelavo programa ukepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaZenja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so prikljudene na javni vodovod, v katastru stavb z

dejanskim stanjem stavb na obmodju javnega vodovoda in
17 . prikljudevanje novih uporabnikov javne sluZbe.

(2) Redno vzdrZevanje prikljudkov iz pete todke prvega odstavka tega dlata obsega:
- preverjanje in redno vzdrLevatje prikljudka na javni vodovod tako, da ni negativnih rplivov

na zdravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter daje prikljudek vodotesen,
- zagotavljanje delovanja obradunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje,

in
- interventno vzdrLevanle v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in pu5danje pitne

vode na prikljudku, okvare obradunskega vodomera in podobno).

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoli informatjvni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne iamti odskodninsko ali
kako drugaae. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta totka 7. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacii iavnega znaaaja (Uradni list RS, it. 24116).
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Obrazlotilev:
Besedilo prvega odstavka je oblikowno na podlagi dolo|ila 22. Clena Uredbe o osbbi s pino vodo,
ki doloCa, da v okviru storitev javne sluZbe upravljovec jovnega vodovoda zagotavlja:
1. oslabo s pitno vodo vsem uporabnikom javne sluibe v sHadu s predpisi, standardi in normativi,

ki urejajo pitno vodo in oslabo s pitno vodo,
2. obvelCanje uporabnikav jdvne sluZbe o inajanju jovne sluibe o njihovih obveznostih in inajanju

jwne sluibe,
3. redno vzdrievanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrievanje javnemu vodovodu pripadajoCih zunanjih hidrantnih omreiij za galenje

poZarov v sHadu s predpisi, ki urejajo varstvo pred poiari,
5. redno vzdrZevanje priHjuil<ov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v sHadu z dolotili wedbe, H ureja oslabo s pitno vodo,
7. poroCanje v sHadu z doloiili uredbe, ki ureja oslabo s pino vodo,
f . izdelwo programa osl<rbe s pitno vodo v sHadu z doloiili uredbe, ki ureja oslabo s pitno vodo,
f. inajanje notranjega nadzora in drugih nalog, doloCenih v s adu s predpisi, ki urejajo pitno

vodo,
10. monitoring kemijskega in mifuobiololkega stanja vode iz zajefi'a za pitno vodo,
ll. monitoring koliCine iz zajeg'a za pitno vodo odvzete vode v sHadu s pogoji vodnega

dovoljenja za osbbo s pilno todo in monitoring zaje!'a za pitno vodo oduzete vode za drugo
rabo, h ni osbba I pitno vodo, Ce se ta odvzame iz jovnega vodovoda v sHadu s pogoji iz
vodnega dovoljenja ali koncesije,

12. oznaCevanje vodovarstyenih obmoiij in inajanje drugih ubepov v sHadu s predpisi, ki
ur ej aj o vodovar s n e na ob moij a,

13. obCasno hidravlidno modeliranje javnega wdovoda,
14. izdelava programa ul*epov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s

predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami,
15. izdelovo programa ufuepot v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaZenja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, H so pri juCene na javni vodovod, v katastru stavb z

dejanskim stanjem stavb no obmoiju javnega vodovoda in
17. priHjuievanje novih uporabnikov jovne sluZbe.
Besedilo drugega odsavka je oblikovano na podlagi doloCila tretjega odstavko 22. ilena Uredbe o
osbbi s pitno vodo, ki doloia, do redno vzdrievanje priHjuikov iz 5. toikc pnega odstavka 22.
Clena Uredbe o osbbi s pitno vodo obsega:

c preverjanje in redno vzdrZevanje priHjuCka na javni vodovod tako, da ni negatiwih vplivov na
zdrsvsMeno ustreznost pitne vode injavni vodovod ter da je priHjuCek vodotesen,

. zagobvVanje delovanja obraiunskega vodomera v sHadu s predpisi, ki wejajo meroslouje, in

. interventno vzdrZevanje v primeru nepredvidljivih dogodl<ov (npr. lomi in puiCanje pitne yode no
prikljulku, ol<vare obraCuwkega vodomera in podobno).

Na tem mestu moramo opomniti na doloiilo lestega odstsvko 16. Clena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih obiinsdh gospodarshih javnih sluib varstya olralja, hi doloCa, da
omreZnina (del cene, ki vHjuiuje stroike javne infrastruhwe javne sluibe osbbe s pitno vodo)
vHjuCuje tudi strolke obnove in vzdrZevanja priHjuCkov na jwni vodovod v obsegu nalog inajalca
javne sluibe osfube s pitno vodo v sHadu s predpisi, H ureja osbbo s pitno vodo.

f. ilen
(Program oskrbe s pitno vodo)

(l) Javna sluZba se izvaja v skladu s Programom oskbe s pitno vodo.

Predlog ozimma osnutek predpisa predstavlja zgoij informativni delovni pripomoae& glede katerega obtina ne jamai odskodninsko ali
kako drugate. Predlagane relitve v pr€dlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del sprejetega predpisa (gesta toaka T. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS, ft. 24116).
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Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obaina ne jamai odskodninsko ali

kako drugade. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Seda toaka 7, tlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacu iavnega znaaaja (Uradni list RS, gt. 24116).

(2) Predlog Programa oskrbe s pitno vodo pripravi izvajalec javne sluZbe za obdobje Stirih let in ga
pred uveljavitvijo posreduje obdinski upravi v uskladitev, najkasneje do 31. oktobra v
koledarskern letu pred zadetkom njegove uveljavitve. Po prejemu izjave obdine, da je program
usklajen z obdino, ga potrdi odgovoma oseba izvajalcajavne sluZbe.

(3) Izvajalec javne sluZbe mora uporabnikom javne sluZbe omogoditi rpogled v pottjen Program
oskrbe s pitno vodo na sedeZu izvajalcajavne sluZbe.

Obrazloiitev:
Besedilo prvego odstavkt je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavka 25. ilena Uredbe o
osl<rbi s pitno vodo, ki doloia, da se javna sluiba inaja v sHadu s progrqmom s pitno vodo.
Ob navedenem moromo opomniti, da se Program oslnbe s pitno vodo na podlagi evidenc iz 24.

ilena Uredbe o osl<rbi s pitno vodo izdela za vsako obiino posebej in vsebuje naslednje vsebinske
sklope:
L osnovne podatke, ki so podatki o:
. inajdlcu javne sluibe,
o obiini inajanja javne sluibe,
o predpisih in drugih pravnih ahih, ki urejajo inajanje javne sluZbe, vHjutno z doloiinijo

izvajalca javne sluibe in
. obmotjihjavnih vodovodov,kjer se inajajavna sluZba,
2. podatki o infraslrulduri in osnovnih sredsnih, namenjenih opravljanju javne sluZbe, ki so

podatki o:
o javnih vodovodih in zunanjih hidrantnih omreijih za gaSenje poiarov, ki so del javnega

vodovoda,
. zdjeiih za pitno vodo in rezervnih zajeljih za pitno vodo in njihovih zmogljivostih za oslqbo s

pilno vodo,
o vodnih provicah za zajetja iz prejinje alineje,
o vodovarstvenih obmoijih, njihovem oznaievanju in inajanju drugih ulvepov v sHadu s predpisi,

ki urejajo vodovarstvena obmoija, in
c cenah obveznih storitev javne sluibe;
3. podatkih o naiinu inajanja javne sluibe, ki so podatki o:
o itevilu prikljuikov in odjemih mesl najovnem vodovodu,
t vzdrZevanju in iiiienju javne infiastruhure, namenjene inajanju javne sluZbe,

o ul<repih za zagotavljanje zdravsnene ustreznosli pitne vode v javnih vodovodih,
o ul<repih za zmanjievanje vodovodnih izgub v javnih vodovodih,
c ukrepih za zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo,
t reiimu nadomeiianjd rezervnih zajetij za pitno vodo v sHadu s sedmim ohlavkom 16. ilena

Uredbe o oslrrbi s pitno vodo,
o naiinu obveiianja uporabnikov javne sluZbe,
o izvajanju posebnih storitev z uporabo javne infrastruhure in
o javnih povriinah, za katere se iz javnega vodovoda zagotavlja pitna voda za pranje, namakonje

ali osl<rbo s pitno vodo, ki je namenjena sploini rabi.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi tretjega odstovka 25. ilena Uredbe o oskrbi s

pitno vodo, ki doloia, da predlog programa oskrbe s pitno vodo pripravi izvajalec javne sluibe za
obdobje itirih kaledarskih let in ga posreduje obiini v uskladitev najpozneje do 31. oktobrq v

koledarskem letu pred zaietkom njegove uveljavi\e. Ko je program usklajen z obiino, ga
odgovorna oseba inajalca javne sluZbe potrdi.
Inajalec jovne sluibe po|lje potrjen program oskrbe s pitno vodo ministrstvu najpozneje do 31.

decembra v letu pred zaietkom njegove veljavnosti na naiin, objavljen na spletni strani ministrstva.
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Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila petega odstavka 25. ilena Uredbe o
oskrbi s pitno vodo, ki doloia, da mora imajalec javne sluZbe uporabnikom javne sluibe omogoiiti
vpogled v potrjen progrdm osl+rbe s pitno vodo na sedeZu inajalca javne sluibe.

4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne sluZbe

4.1. Opremljenost naselij zjavnim vodovodom

10. ilen
(opremljenost naselij)

(l) Predvidena poselitvena obmodja morajo biti pred zadetkom uporabe stavb ali gradbeno

inZenirskih objektov na njih opremljena zjavnim vodovodom v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo
objektov, tehnidnim pravilnikom in tem odlokom.

Obrozlotilev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila tretjega odstavka f. ilenq Uredbe o oskrbi s pitno vodo,
ki doloia, da morajo biti predvidena poselitvena obmoija pred zaietkom uporabe stavb na njih
opremljena z javnim vodovodom, ie je predvideno, da bodo na njih izpolnjeni pogoji iz pmega ali
drugego odstavka tega ilena.

I l. Ilen
(prikljuEitev na javni vodovod)

(l) Stavba ali gradbeni inZenirski objekt iz drugega odstavka 2. dlena tega odloka, ki leZi znotraj
obmodja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna sluZba, morata biti prikljudena na javni vodovod v
skladu z dolodili tega odloka in Tehnidnega pravilnika.
(2) Na javni vodovod mora biti prikljudena vsaka nova stavba ali gradbeni inZenirski objekt
posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obradunskim vodomerom.
(3) V novih vedstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne dele stavbe (stanovanjske in
poslovne) zagotavljeno merjenje porabe pitne vode z lodenimi obradunskimi vodomeri.
(4) Meq'enje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem inZenirskern objektu mora biti zagotovljeno
pred odjemnim mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne sluZbe.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega dlena se v primerih, ko se na kmetijskem gospodarstw ali v
nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroleno celoto in imajo enega lastnika, s pitno vodo iz
javnega vodovoda oskrbuje ved stavb, lahko zagotavlja odjan pitne vode na enern odjernnern
mestu.
(6) Nadrtovanje in gradnjo prikljudka na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe ali
gradbenega inienirskega objekta, ki se prikljuduje najavni vodovod.
(7) Nadrtovanje in gradnjo prikljudka izvede upravljavec vodovoda na stro5ke investitorja oz.

lastnika stavbe, ali gradbenega inZenirskega objekta.

Obrazloiitev:
Besedilo pmega odstavka je oblifunano na podlagi doloiila prvega odstavka 10. ilena Uredbe o

oslcrbi s pitno vodo, ki doloia, da morata biti stqvba ali gradbeni inZenirski objefu iz prvega
odstavl@ 3. ilena (Jredbe o oslrrbi s pitno vodo, ki leZi znotraj obmoija javnega vodovoda, kjer se

Predlog ozimma osnutek predpisa predslavlja zgoli informatjvni delovni pripomoaek, glede katerega oEina ne iamai odskodninsko ali

kako drugaae. Predlagane retitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (!€sta totka 7. dena Uredb€ o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaia (Uradni list RS, 51. 24115).

4.1 .1. Oskrba s pitno vodo na obmodju, ki je opremljeno z javnim vodovodom
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inaja jawa sluiba, priHjuiena na javni vodovod v sHadu s predpisom obCine, ki ureja javno
sluibo.
Besedilo drugega odstavka je oblilovano na podlagi doloiila drugega odstavka 10. Clena Uredbe o
oslvbi s pitno vodo, ki doloia, da mora bitt na javni vodovod priHjuCena vsala stavba ali gradbeni
inZenirski objeh posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z
o braiuns kim vo domer om.
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila tretjega odstwka 10. Clena Uredbe o
oslabi s pitno vodo, ki doloia, da mora biti v veCstanovanjskih stavbah za posamezne dele stavbe
(stanovanjslre in poslovne) zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z loCenimi obraCunskimi
vodomeri.
Besedilo ietrtega odstovka je oblikavano na podlagi doloCila Cetrtega odstavlca 10. Clena Uredbe o
osbbi s pttno vodo, ki doloia, da mora biti merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem
inZenirslrem objelou zagototljeno pred odjemnim mestom, do katerega lahko dostopa inajalec
javne sluibe.
Besedilo petega odstqvka je oblil<ovano na podlagi doloiila petega odstavlu 10. Clena Uredbe o
osbbi s pitno vodo, ki doloia, da se ne glede na drugi odstavek 10. ilena Uredbe o oslabi s pitno
vodo v primerih, ko se na lonetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki predstovljajo
zaolqoieno celoto in imajo enega lastnika, s pitno vodo iz javnega vodovoda osbbuje ve{ stqvb,
lahlro zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.
Besedilo Sestega odstavka je oblilovano na podlagi doloCila Sestega odstavka 10. Clena Uredbe o
oslqbi s pitno vodo, ki doloCa, da mora nadrtovanje in gradnjo priHjuCla na javni vodovod
zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inienirskega objefua, ki se pri juiuje na javni vodovod.
Besedilo sedmega odstavka je oblikovano na podlagi doloCila ietrte alineje 7. Clena Zal<ona o
gospodorskih javnih sluibah /ZGJS/, ki doloCa, da se z odlokom o naiinu oprwljanja gospodarske
javne sluibe doloii pravice in obveznosti uporabniko*

12. ilen
(prepoved prikljuiitve na javni vodovod)

(1) Stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta, za katerega odvajanje in di5denje komunalne
odpadne vode, ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo ernisije snovi pri odvajanju odpadne vode,
in predpisi, ki urejajo odvajanje in diSdenje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec ne
sme prikljuditi na javni vodovod.
(2) ie lastnik stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta za rabo pitne vode iz javnega vodovoda,
ki ne Steje za javno sluZbo, ni pridobil vodne pravice s predpisi, ki urejajo vode, izvajalec javne
sluZbe stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta, v delu, ki se nana5ajo na rabo pitne vode iz
javnega vodovoda, ki ne Steje zajavno sluZbo, ne sme prikljuditi najavni vodovod.
(3) Upravljavec mora pred izvedbo vodovodnega prikljudka preveriti, ali je za objekt izdano
gradbeno dovoljenje.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavl@ I f. ilena Uredbe o
oslcrbi s pitno vodo, ki doloia, da stavbe ali gradbenega inienirskega objelaa, za katerega
odvajanje in iiiienje komunalne odpadne vode, ni urejeno v sHadu s predpisi, ki urejajo emisije
snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in iiiienje komunalne in
padavinske odpadne vode, inajalec jarne sluibe ne sme priHjuiiti na javni vodoyod.
Besedilo drugega odstovka je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka 11. ilena Uredbe o
oslabi s pitno vodo, ki doloCa, da ie lastnik stavbe ali gradbenega inienirskega objeha za rabo
pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne iteje zajavno sluibo, ni pridobil vodne pravice s predpisi, ki

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne jamti odskodninsko ali
kako drugaae. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del sprejetega predpisa (aesla toaka 7. tlena Uredbe o
posredovanju in @novni uporabi informacii javnega znaaaja (Uradni list RS, !t. 24116).
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urejajo vode, inajalec javne sluZbe stavbe ali gradbenega inienirskega objeloa, v delu, ki se

nanaiajo na rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne iteje za jovno sluibo, ne sme priHjuiiti na
javni vodovod.
Besedilo tretjega odstavka je oblikavano na podlagi 93. ilena Gradbenega zakona /GV, ki nalaga,
da mora upravljavec pred inedbo vodovodnega priHjuika preveriti, ali je za objeU izdano
gradbeno dovoljenje.

13. ilen
(Ukinitev prikljuEka stavbe ali gradbenega inienirskega objekta na javni vodovod)

(1) tlkinitev prikljudka stavbe ali gradbenega inienirskega objekta najavni vodovodje dovoljena:
- v primeru odstmnitve stavbe ali inZenirskega objekta;
- v primeru, daje na podlagi mnenja pristojnega organa obdine stavba v naravi ruSevina;
- v posebnih primerih na podlagi mnenja pristojnega organa obdine (ko je lastnik

nepremidnine neznan).
(2) Zadasna ukinitev oziroma odjava prikljudka ni dovoljena.
(3) Vodovodni prikljudek se ukine na podlagi zahtevka uporabnika in izdanega soglasja za ukinitev
prikljudka.
(4) Lrkinitev vodovodnega prikljudka obsega demontaZo vodomera in odstranitev spoja prikljudne
cevi na javnem vodovodu (vodovodna armatura, vgradna gamitura, cestna kapa...) ali skupinskem
prikljudku.
(5) Ukinitev prikljudka v primeru prve in druge alineje pwe todke tega dlena izvede upravljavec
vodovoda po izvedeni ruSitvi samega objekta na stroSke uporabnika, s dimer prenehajo obveznosti
in pravice iz naslova javne vodooskrbe na predmetni lokaciji.
(6) Ukinitev prikljudka v primeru tretje alineje prve todke tega dlena izvede upravljavec vodovoda
na stro5ke obdine.

Obrazloiitev:
Besedilo pmega, drugega in tretjegd odstovle doloia primere, ko je dovoljena odstranitev
priHjuika stavbe ali gradbenega inZenirskga objelda na javni vodovod.

V sHadu z dolotilom 6. toike 3. ilena Gradbnega zakona /GV (Jradni /rs, RS, i, 67/17 in 72/17 -
popr.), je gradnja izvedba gradbenih in drugih del povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnio,
rekonstrukcijo, vzdrievanje objeha, vzdrievalna dela v javno korist, odstranitev in spremembo

namembnosti. V sHadu z 28. toiko 3. ilena Gradbnega zakona /GZ je odstranitev inedba del, s
lraterimi se objeV odstanijo, poruSijo ali razgradijo vsi nadzemni in podzemni deHi objelda.
Odstranitev objeha se lahko zaine na podlagi prijdve gradnje Q. ilen GZ); na podlagi doloiila
drugega odstavka 5. ilena Zakona o gospodarskih jovnih sluibah /ZGJY, ki doloCa, da je uporaba
javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi iavnimi sluibami obvezna.

V skladu z doloiilom Uredbe o razwSianju objehov (Uradni list RS, St. 37/18), so prikliucki, s

katerimi se objeld pridjuiuje na javno gospodarsko infrastrulduro, sestavni del obieha.
Besedilo tletjega, ietrtega in petega odstovka je oblikovano na podlagi: Sestega odstovka 10. Clena
(Jredbe o oslvbi s pitno vodo, ki doloia, da mora nairtovanje in gradnjo priHiuCka na iavni
vodovod zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inienirskega objeloa, ki se priHjuiuje na iavni
vodovod; doloiila ietrte alineje 7. ilena Zakona o gospodarskih javnih sluibah /ZGJS/, ki doloia,
da se z odlokom o naiinu opravljanja gospodarske javne sluibe doloCi pravice in obveznosti
uporabnikov;

14. ilen

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega o*ina ne jamd odlkodninsko ali

kako drugaae, predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (testa totka T. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacii javnega znaaaia (Uradni lisl RS, ft. 24116).
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(prepoved lastne oskrbc s pitno vodo)

Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja samo v stavbah ali gradbeno inZenirskih objektih, ki so

oddaljene ved kot 200 m od javnega vodovoda ali ved kot 30 m od obstojedega prikljudka na javni
vodovod.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila 6. ilena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki doloCa, da se

lahko lastna oskrba s pitno vodo inaja na obmoijih kjer obiina ne zagotovlja javne sluZbe in na
podlagi doloiila prvega odstavka 12. ilena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki doloia, da v stavbi, ki
leii znotraj obmoCja javnega vodovoda, kjer se inaja javna sluiba, ni dovoljena laslna oslcrba
prebivalcev s pitno vodo. Nadalje Operativni program oslqbe s pitno vodo RS za odbobje 2016-
2021 ugotovlja, da so prebivalci oddaljeni manj kot 200m ftuffer obmoije) odjavnega vodovoda ie
100% opremljeni z javnim vodovodom.

4.1.2. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni oprernljeno z javnim vodovodom

15.tlen
(uporaba zrietij za pitno vodo)

Zajetla za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo oskrbuje javni vodovod, se ne smejo uporabljati
za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe voda.

Obrazlolitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila tretjega odstavla 12. Clena Uredbe o osbbi s pitno
vodo, ki doloia, da se zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo osbbuje javni vodovod, ne
smejo uporabljati za lastno oslsbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe voda.

4.2. Evidence

lzvajlalec javne sluZbe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za podrodje izvajanja
javne sluibe.

4.3. Prekinitve in omejitve oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega odina ne jamai odskodninsko ali
kako drugaae. Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Eesta totka T. alena Lrredbe o
posredovanju an ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, ft. 24116).

16. ilen
(evidence)

Obrazloiitep:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiil 24. ilena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki doloia, da
inajalec javne sluZbe vodi evidenco o:
l. javnih vodovodih, s katerimi upravlja, in obmoCjih vodovodov,
2. uporabnikih javne sluibe,
3. priHjuikih najovni vodovod in odjemnih mestih,
4. zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo,
5. vodnih pravicah za zajetje iz prejSnje toike,
6. vodni bilanci jatnega vodovoda,
7. vzdrZevanju in iilienjujavne infrastruhure, namenjene inajanju javne sluibe, in
8. stroikih in cenah obveznih storitev javne sluZbe.
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lzvajalec lahko uporabniku prekiniti oskrbo s pitno vodo de ta:
- ne pladuje storitev javne sluZbe,
- se s pitno vodo oskrbuje hkrati iz lastnega vodnega vira,
- nepoobla5deno posega vjavni vodovod ali vodovodni prikljudek,
- ima neustrezno izvedeno intemo vodovodno napeljavo,
- ne dovoli pregleda inteme vodovodne napeljave,
- ne dovoli pregleda in popisa obradunskega vodomera,
- ne dovoli popravila ali obnove prikljudka,
- ne omogoii ali dovoli predelave prikljudka.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi dolotila prvega odstavko 23. tlena Uredbe o oslvbi s pitno vodo,
ki doloia, da lahko upravljavec javnega vodovoda uporabniku javne sluZbe prekine oslcrbo s pitno
vodo, ie uporabnik s svojim ravnanjem ogroia nemoteno in varno oslsbo s pitno vodo drugih
uporabnikov j avne sluibe.

18. ilen
(omejitve ali zaiasne prekinitve odjema pitne vode)

Obrazlolilev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloCila ietrtega odstavka 15. Clena Uredbe o oslqbi s pitno
vodo, H doloia, da lahko uprwljavec vodoyoda, v primeru pomanjkanje pitne vode ali poiladb
javnega vodovoda, zaradi katerih je lahko ogroZena zmogljivost osbbe s pitno vodo, omeji odjem
pitne vode iz javnega vodovoda, pri iemer mora upoltevati, da ima oslrba s pitno vodo prednost
pred drugimi rabami vode.

4.4. Izvajanje javne sluZbe v primeru izrednih dogodkov

19. ilen
(oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer)

kedlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne jamai odskodninsko ali
kako druqate. Predlaqane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spoetega predpisa (lesta totka 7. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaija (Uradni list RS, 5t. 24116).

17. ilen
(prekinitve oskrbe s pitno vodo uporabnika)

( I ) V primenr pomanjkanja pitne vode, zaradi katere je lahko ogroZena zmogljivost oskrbe s pitno
vodo, lahko upravljavec javnega vodovoda omeji odjan pitne vode iz javnega vodovoda, pri demer
mora upo5tevati, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.
(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko zadasno prekine ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru
izvedbe vzdrievalnih del na javnern vodovodu ali prikljudkih na jar.ni vodovod.
(3) V primeru nadrtovanih vzdrZevanih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenern dasu in
trajanju prekiniwe ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne sluZbe obvesti najmanj en dan
pred predvideno prekinitvijo na krajevno obidajen nadin in z objavo na svoji spletni strani.
(4) V primeru nepredvidljivih vzdrZevalnih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem
trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne sluZbe obvesti na krajevno
obidajen nadin takoj, ko je to mogode.

(1) Izvajalec javne sluZbe mora v primeru izrednih razmer imalati javno sluZbo v skladu z Nadrtom
za5dite in re5evanja - oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer.
(2) Stro5ki oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega odstavka tega dlena se krijejo iz obdinskega ali
drZavnega proraduna.
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Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila itirinajste totke prvega odstavka 22. ilena Uredbe o
oskrbi s pitno vodo, ki doloia, da uprnljovec jovnega vodovoda y okviru storitev jwne sluibe
zagotovlja izdelavo programa ul<repov v primerih inednih dogodkov na javnem vodovodu v sHadu
s predpisi, ki urejajo varstvo pred naratnimi in drugimi nesreiami.

4.5. Evidentiranje kolidine odvzete pitne vode iz javnega vodovoda

20. ilen
(evidentiranje koliiine odvzete pitne vode iz javnega vodovoda)

(1) Vodarina se uporabnikom storitve oskrbe s pitno vodo, pri katerih se poraba ugotavlja z
obradunskim vodomerom, obradunava glede na dobavljeno kolidino pitne vode v m3. Obradunava se

glede na dejansko porabo v preteklem obradunskem obdobju. Izvalalec pri uporabnikih najmanj
enkrat letno ugotavlja dejansko porabo (celotno kolidino pitne vode izme{ene z obradunskim
vodomerom) in opravi poradun za preteklo obradunsko obdobje.
(2) ie se poraba pitne vode ne ugotavlja z obra6unskim vodomerom, se vodarina obraduna glede na
zmogljivost prikljudka, dolodeno s premerom prikljudka, ob upoStevanju normirane porabe pitne
vode, v skladu s predpisom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstovka je oblikovano na podlagi doloiila pruega odstavka 18. ilena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varstva
okolja, ki doloia, dq se vodarina uporabnilam storitev osbbe s pitno vodo, pri laterih se porabo
ugotayud z obraiunskim vodomerom, obraiunava glede na dobovljeno kaliiino pitne vode v m'.
Obraiunava se glede na dejansko porabo v preteHem obraiunskcm obdobju. Inaialec pri
uporabnikih najmanj enlcrat letno ugotavlja dejansko porabo in oprovi poraiun za preteklo
obraiunslw obdobje.
Besedilo drugega odstavlw ie oblikovano na podlagi doloiila tretjega odstwka 18. ilena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varstva
okolja, ki doloia, da ie se poraba pitne vode ne ugotwlja z obraiunskim vodomerom, se vodarina
obraiuna glede na zmogljivost priHjuika, doloieno s premerom priHiuika, ob upoitevanju
normirane porabe pitne vode hi znaia 1,20 m3 na dan za vodomer s fahorjem omreinine 1. Za
druge premere priHjuika se normirana poraba doloii sorozmerno z upoitevanjem pripadajoiega

fahorja omrehnine iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih
gospodarskih javnih sluZb vars\a okoua.

4.6. Zagotavljanje skladnosti pitne vode

21.6len
(zagotavljanje skladnosti pitne vode)

(1) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne

vode.
(2) Upravljavec javnega vodovoda mora imeti zaposlano odgovomo osebo za zagotavljarle

skladnosti z zahtevami republi5kega predpisa o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno

izobrazbo naravoslovne, tehnidne ali zdravstvene smeri.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obtina ne jamei odikodninsko ali

kako d-rugaae. predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreietega predpisa (sesta todka 7. alena Uredbe o

posredovanju in ponovni uporabi informacij iavnega znaiija (Uradni list RS,5t. 24116),
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(2) Skladnost mora biti zagotovljena:
- na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda;
- v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu iztoka iz cisteme.

(3) Upravljavec javnega vodovoda mora izvajati notranji nadzor nad zagotavljanjem skladnosti
pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost Zivil.
(4) Ne glede na dolodila prej5njih odstavkov tega dlena se Steje, daje upravljavec javnega vodovoda
izpolnil svoje obveznosti, kadar dokaZe, da je vzrok neskladnosti hi5no vodovodno omreZje ali
njegovo vzdrZevanje. Hi5no vodovodno omreZje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so
vgrajene med vodomerom na prikljudku na sistern za oskrbo s pitno vodo in mestih uporabe pitne
vode.
(5) Ne glede na prej5nji odstavek mora izvajalec javne sluZbe, kadar obstaja sum, da zaradi hiSnega
vodovodnega omreZja pitna voda ni skladna, zagotoviti:

- priporodila lastnikom objektov o ukrepih za zmanj5anje ali odpravo tveganja in/ali
- ukrepe kot so ustrezne metode priprave, za spremembo lastnosti vode pred dobavo, tako

da se znanj5a ali odpravi tveganje, da voda po dobavi ne bi bila skladna in
- ustrezno obve5danje porabnikov in posredovanje priporodil o vseh moZnih dodatnih

ukrepih za odpravo neskladnosti, ki bi jih morali sprejeti.
(6) V javnih objektih (vrtci, Sole, bolniSnice, restavracije ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je
posledica hi5nega vodovodnega omreZja ali njegovega vzdrlevanja, odgovoren lastnik ali
upravlj avec j avnega objekta.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila 7. ilena Provilnika o pitni vodi, ki
doloia, da mora upravljavec zagotavljati sHadnost in zdravsMeno ustreznost pitne vode. Ob tem
moramo opomniti ie na doloiilo tretjega odstavfui 6. tleru Provilnika o pitni vodi, ki doloia, da
mora imeti uprovljavec zaposleno odgovorno osebo za zagotavljanje sHadrcsti z zahtevami
Provilniks o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovne, tehniine ali
zdravstvene smeri.
Besedilo drugego odstovkn ie obliknvano na podlagi doloiila 8. ilena Pravilnika o pitni vodi, ki
doloia, da mora biti s adnost zagotovljena:
r na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda,
. v objektih za proizvodnjo in promet Zivil: na mestih, kjer se voda uporablja v proizvodnji in

prometu Zivil,
o v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer se voda pakir4
. v primeru oskrbe s pitno vodo s cistemami: na mestu iztoka iz cisterne.
Besedilo trelega odstavlca je oblilavano na podlagi doloiila prvega odstovka 10. ilena Pravilnika
o pitni vodi, ki doloia, da mora upravljovec inajati notranji nadzor. V skladu z doloiilom ietrtega
odstavka 10. ilena Pravilnika o pitni vodi, ki doloia, da se notranji nadzor inaja v sHadu s
predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost iivil.
Besedilo ietrtega odstavkaje oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavka f. ilena Prwilnil<a o
pitni vodi, ki doloia, da se ne glede na 7. ilen Pravilnika o pitni vodi iteje, da je upravljavec
izpolnil svoje obveznosti, kadar dokaie, da je vzrok nesHadnosti hiSno vodovodno omreije ali
njegovo vzdrZevanje. Hiino vodovodno omreije zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene
med priHjuikom na sistem za oslvbo s pittto vodo in mesti uporabe pitne vode.
Besedilo petega odstqvko je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstovka f. ilena Pravilniko o
pitni vodi, ki doloia, da mora upravljavec ne glede na prvi odstovek f. ilenga Pravilnika o pitni
vodi, kadar obstaja sum, da zaradi hiinega vodovodnega omreZja pitna voda ni sHadna, zctgotoviti:
1. priporoiila lastnikon objeldov o ulaepih za zmanjianje ali odprovo tvegonja in/ali
2. ulaepe l<ot so ustrezne metode priprave, za spremembo lastnosti vode pred dobavo, tako da se

zmanjia ali odpravi tvegdnje, da voda po dobavi ne bi bila sHadna in

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotelt glede katerega obtina ne jamd odskodninsko ali
kako drugaae. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta toaka 7. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 51. 24116).
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i. ustrezno obveiianje porabnikov in posredovanje priporoiil o vseh mo nih dodatnih ubepih za
odpravo nesHadnosti, ki bijih morali sprejeti.

Besedilo lestega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila tretjega odstovka f. ilena Provilnika o
pitni vodi, ki doloia, da v javnih objelaih (vrtci, iole, bolniinice, restavracije ipd.) je za odpravo
neskladnosti, ki je posledica hilnega vodovodnega omreija ali njegovega vzdrZevanja, odgovoren
lastnik ali upravljawc javnega objelaa.

5. Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne sluZbe

5. I . Pravice uporabnikov storitev javne sluZbe

22. ilen
(pravice uporabnikov storitev javne sluZbe)

(l) Uporabnik ima na podlagi soglasja upravljavca javnega vodovoda pravico:
- prikljuditve stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta na javni vodovod,
- spremeniti dimenzijo prikljudka stavbe na javni vodovod, traso prikljudka in vodomemo

mesto,
- izvesti dela v varovalnem pasu prikljudka stavbe ali gradbenega inienirskega objekta na javni

vodovod,
- povedati odjern pitne vode.

0brazloiitev:
Z besedilom tega odstarka so doloiene pravice uporabnika javne sluibe.

5.2. Obveznosti uporabnikov storitev javne sluZbe

23. ilen
(obveznosti uporabnikov storitev javne sluibe)

(l) Uporaba storitev javne sluZbeje za uporabnike storitev obvezna.
(2) Uporabniki ravnajo tako, da se prikljudijo na javni vodovod pod pogoji, ki jih predpiSe

upravljavec.
(3) Uporabniki morajo:

- prikljuditi se na javni vodovod le s soglasjan upravljavca,
- vzdrlevati notranji vodovod z vsemi objekti in napravami,
- vzdrLevati notranji vodovod tako, daje omogodena normalna dobava vode ob izpolnjenih

predpisanih pogojih iz tehnidnega pravilnika o javnem vodovodu oziroma v skladu z
veljavnimi predpisi,

- zagotavljati dostop izvajalcu javne sluZbe za opravljanje del na svojan zemljiSdu v zvezi
z javnim vodovodom,

- sporodati okvare na javnem vodovodu, prikljudku stavbe ali gradbenega inZenirskega
objekta na javni vodovod,

- zagotoviti izvajalcu javne sluZbe dostop za odditavanje, pregled, vzdrZevanje ali
zamenjavo obradunskega vodomera,

- zagotoviti izvajalcu javne sluibe dostop za izvajanje vzdrZevalnih del na prikljudku
stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta najavni vodovod,

- v roku 8 dni od nastanka sprememb pisno obveSdati izvajalca javne sluZbe o spronernbi
naslova, lastni5tva in drugih sprananbah, ki vplivajo na opravljanje storitev javne

sluZbe,

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgoli informativni delovni pripomoaek, glede katerega odina ne iamai od3kodninsko ali

kako druqate. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spoetega predpisa (testa totka 7. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacii javnega znaaaia (Uradni list RS, 5t. 24116),
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- redno kontrolirati tesnost inteme vodovodne napeljave in dejansko porabo pitne vode na
obradunskem vodomeru,

- pladevati radune za storitve javne sluZbe oskrbe s pitno vodo v roku, navedenem na
radunu,

- urejati deliwe stroSkov porabljene pitne vode v vedstanovanjskih stavbah,
- upoStevati vardevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo,
- urediti odjemno mesto skladno z zahtevami upravljavca javnega vodovoda,
- odjemno mesto zavarovati pred zrnrzovanjem,
- pisno obve5dati upravljavca javnega vodovoda o odvzemu pitne vode iz hidrantov,
- odgova{ati za Skodo, ki jo s svojim ravnanjem povzrodijo na javnern vodovodu,
- odgovarjati za Skodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z vodo kot posledice njegovega

ravnanja in
- prenesti prikljudek stavbe v vzdrZevanje upravljavcu
- omogoditi predelavo prikljudka stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta na javni

vodovod v primeru preureditev ali rekonstrukcij javnega vodovoda
- zagotoviti izvajalcu javne sluZbe dostop za izvedbo obnove ali predelave prikljudka

stavbe ali gradbenega inienirskega objekta najavni vodovod in
- opravljati druge obveznosti iz tega odloka.

(4) Vsi dostopi upravljavca iz tega dlena so za upravljavca prosti in brezpladni.
(5) Prenos prikljudka stavbe v vzdrievanje upravljavcu je izveden z vzpostavitvijo dobave pitne

vode.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila ielrte alineje 7. ilena Zakona o gospodarskih javnih
sluZbah /ZGJS/, ki doloia, da se z odlokom o naiinu opravljanja gospodarske javne sluZbe doloii
pravice in obveznosti uporabnikov.

5.3. Prehod za dostop do vodovodnega omreZja

2,1. ilen
(zagotovitev prehoda)

(l) Za zagolovitev nemotenega obratovanja in vzdrZevanja javnega vodovoda, prikljudka stavbe ali
gradbenega inZenirskega objekta na javni vodovod, mora lastnik nepremidnine, preko katere je
potreben prehod za dostop, dovoliti prehod upravljavcu javnega vodovoda.
(2) Lastniku nepremidnine iz prvega odstavka tega dlena, mora upravljavec javnega vodovoda, v
primeru prehoda, na nepremidnini vzpostaviti prvotno stanje.

5.4. Odvzemi vode iz javnih hidrantov

25. ilen
(odvzem vode iz javnega hidrantnega omreija)

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotel! glede katerega obaina ne jamti od6kodninsko ali
kako drugate, Predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del spreietega predpisa (iesta totka 7. tlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacU javnega znadaja (Uradni list RS, <t. 24116).

Obrazloiilev:
Z besedilom prvega odstovka se doloCa obveznosl lastnika nepremiCnine, preko katere je potreben
prehod za dostop do vodovodnega omreija ali prikljudka stavbe ali gradbenega inienirskega objekta
na javni vodovod, za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrZevanja, da dovoli prehod. Kotje
doloieno z drugim odstavl<om se na nepremiCnini vzpostovi prvotno stanje in v primeru posevka
povrne lastniht povzroiena ikoda zaradi izpada pridelka.
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(l) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na jar.nem vodovodu za gasilske vaje, diSdenje
obdinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, ut{evanje cesti5d ali druga gradbena dela, za
javne prirediwe, protipra5no Skropljenje obdinskih cest in za polnjenje cistem le na podlagi
predhodnega soglasja upravljavca javnega vodovoda, in de raanere na vodovodnern omreZju
dopu5dajo tak odvzem vode.
(2) Odjem vode iz prvega odstavka je mogod le s hidrantnim nastavkom z vgrajenim obradunskim
vodomerom, registriranem pri upravljavcu javnega vodovoda.
(3) Uporabnik plada vse nastale stro5ke evidentiranja kolidine odvzete vode in stro5kov porabljene
vode.
(4) Uporabnik v skladu s tem dlenom je lahko samo obdina, gasilska druStva in zveze, ter izvajalci
obdinskih ali drZavnih javnih sluZb.

Obrazloiitev:
V sHadu z doloCilom 3. toCke 2. Clena Uredbe o oskrbi s pitno vodo je del jovnega vodovoda tudi
zunanje hidrantno omreZje za gaienje potarov, ki je neloiljivo hidravliCno povezano z javnim
vodovodom. Z besedilom se doloiajo pogoji za odjem vode iz jovnega hidranta. Tala lahka
uporabnik odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za ii ienje obiinskih cest, zalivanje
zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cesti C ali druga gradbeno dela, za ja,une priredine,
protiprdino Slcropljenje obiinskih cest in za polnjenje cistern le na podlagi predhodnego soglasja
inajalca javne sluibe, in ie razmere na vodovodnem omreZju dopuiCajo tak odvzem vode.

26. Ilen
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja izvajalca javne sluibe)

Obrazlotitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila 3. toikc 2. ilena Uredbe o oslabi s pitno vodo, ki
dolota, da je del vodovoda tudi zunanje hidrantno omreije za ga\enje po1arov, ki je neloiljivo
hidrovliino povezano z javnim vodovodom. Na tem mestu moramo opomniti na doloiilo ietrte toikc
prvega odstavko 22. ilena Uredbe o oslcbi s pitno vodo, ki doloia, da mora upravljovec javnega
vodovoda v ohyiru storitev javne sluZbe zagotovljati redno vzdrievanje na javnem vodovodu
pripadajoiih zunanjih hidrantnih omreiij za gaienje poZarov v sHadu s predpisi, kt wejajo varstvo
pred potari.
V skladu z 36.ilenorn Zakona o varstvu pred poiarom (Ur.list RS tt.3/2007) morajo obiine lat
lastniW zagotavljati potrdila o brezhibnem delovanju sistema in inajanje tehniinega nadzora na
hidrantih in hidrantnih omreijih. Stroike iz naslova pregleda hidrantov s strsni pooblaiiene
institucije lrrijejo obiine. Na podlagi ugotovitev pregleda hidrantov se inajajo tektia vzdrievalna
dela na hidrantih. V primeru, da so napake na hidrantih take narave, daje potrebno hidrant v celoti
zamenjati predstavlja to investicijsko vzdrZevanje, za katero zagotovi sredstvd obiina kot lastnica
infrastrulrture .

27. 6len
(stroSki odprave okvare ali po5kodbe hidranta)

predlog oziroma osoutek predpisa predstavlja zgou informabvni delovni pripomoae( glede katereqa obaina ne iamti odikodninsko ali

kako drugaae. Predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta totka 7. alena uredbe o
posredovaniu in ponovni uporabi informacij javnega znatija (Uradni list RS, gt. 24116).

(l) Hidranti na javnern vodovodu so namenjeni zagotavljanju poZame vamosti in morajo biti vedno
dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se vode ne sme odvzernati brez predhodnega soglasja
upravljavca, razen v primeru ga5enja poZara pod pogoji iz tehniCnega pravilnika o javnern
vodovodu.

(2) Zaradi registracije odvzete vode je potrebno najkasneje v Stiriindvajsetih urah obvestiti
upravljavca javnega vodovoda o odvzemu vode iz hidrantov.
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Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta.
StroSki odprave okvare ali poSkodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.

Obrazloiilev:
Z besedilom se doloia obveznosl uporabnika hidranta na javnem vodovodu, ki mora po njegovi
uporabi zagotoviti brezhibno stanje hidranla. Stroiki odprave okvare ali poikodbe hidranta, nastale
med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.

5.5. Izredna kontrola todnosti obradunskega vodomera

28. ilen
(izredna kontrola toinosti obraiunskega vodomera)

( I ) Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva hrdi izredno kontrolo todnosti obradunskega

vodomera, de sumi, da meritev ni pravilna.
(2) Ce se pri kontroli obradunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih

toleranc, nosi stro5ke izredne kontrole vodomera upravljavec. Vodarina se v tern primeru
uporabniku obraduna glede na povpredno mesedno porabo v predhodnem obradunskem obdobju.

(3) Ce se pri kontroli obradunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode v dopustnih
tolerancah, nosi stro5ke izredne kontrole vodomera uporabnik. Vodarina se v tem primeru
uporabniku obraduna glede na dejansko porabo (celotno kolidino pitne vode izmerjene z
obraeunskim vodomerom).

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila pmega odstovka 18. ilena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varstva okolja, ki doloia, da
se vodarina uporabnikom storiMe oslabe s pitno vodo, pri ksterih se poraba ugotqvua z

obrai nskim vodomerom, obraiunwa glede na dobovljeno laliiino vode v m3. Obraiunava se

glede na dejanskn porabo v preteklem obraiunskem obdobju. Inajalec pri uporabnikih ndimani
enlqat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poraiun za preteklo obraiunsko obdobje.

29. tlen
(dostop do javnega vodovoda)

Javni vodovod in priktjudek stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta na javni vodovod morajo
biti vedno dostopni izvajalcu javne sluZbe. V varovalnem pasu vodovoda, dolodenim s Tehnidnim
pravilnikom ni dovoljeno postaviti in zgraditi nidesar brez soglasja upravljavca javnega vodovoda.

ObrazloZitev:
Z besedilom se doloia zahteva po dostopnosti jawega vodovoda in vodovodnega priWiuika z
vodomernim mestom izvajalcu javne sluibe, saj se le na ta naiin lahko zagotavlja nemoteno redno
vzdrievanje prikljuikov na jovni vodovod, ki v skladu z doloiilom tretjega odstavka 22. ilena
lJredbe o oskrbi s pitno vodo obsega: . preverjanje in redno vzdrievanje priWjuilu na javni
vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode injavni vodovod ter da
je priHjuiek vodotesen; . zagotavljanje delovanja obraiunskega vodomera v skladu z merili, ki
urejajo meroslouje, in. interventno vzdr1evanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in
puiianje pitne vode na prikljuiku, okvare obraiunskega vodomera in podobno).

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoli informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne jamai odskodninsko ali

kako drugate. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del spoetega predpisa (sesta beka 7. flena Uredbe o
posredovaniu in ponovni uporabi informacii javnega znataia (Uradni list RS, 5t. 24l16).
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5.6. Obveznosti izvajalcev del

(obveznosti izvajalcev 0",,"rlr';ri'r"ri", in uporabnikov zemljisi)

(l) Izvajalci del vzdrievanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture, ter lastniki in
uporabniki zemljiSd, po katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemlji5d, vzdrZevanju ali
gradnji infiastrukture zagotoviti, da ne pride do po5kodb javnega vodovoda in prikljudkov na javni
vodovod-
(2) Pred pridetkom vzdrZevalnih del ali gradnje iz prvega odstavka tega dlena si mora izvajalec del
iz pwega odstavka tega dlena pri upravljavcu javnega vodovoda pridobiti podatke o poteku javnega
vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o pridetku del pisno obvestiti.
(3) Pred pridetkom vzdrievalnlh del ali gradnje iz prvega odstavka tega dlena si mora lastnik ali
uporabnik zemlji5da iz prvega odstavka tega dlena pri upravljavcu javnega vodovoda pridobiti
podatke o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del, ter ga o pridetku del pisno
obvestiti.
(4) V primeru nastalih po5kodb javnega vodovoda ali prikljudka na javni vodovod pri izvajanju del
iz prvega odstavka tega dlena je izvajalec del iz prvega odstavka tega dlena dolZan naroditi
popravilo po5kodb pri upravljavcu javnega vodovoda in poravnati vse stro5ke popravila.

Obrazloiitev:
Z besedilom se doloiajo obveznosti inajalcev del vzdrievanja in gradnje objektov druge ter
laslnikov ali uporabnikov zasebnih zemljiii, v katerih poteka javni vodovod, da morajo pri uporabi
zemljiSi, vzdrievanju ali gradnji infrastruUure zagotoviti, da ne pride do poikadb javnega
vodovoda in v odovodnih pr ikljuikov.

6. Viri financiranja javne sluZbe

31. ilen
(viri fi nanciranja storitev)

Ohrazloiitev:
Besedilo je oblikovano ru podlagi doloiil 59. in 60. ilena Zakona o gospodarskih javnth sluZbqh
/ZGJS/. V skladu z doloiilom 59. ilena Zakona o gospodarskih jnnih sluibah /ZGJS/ uporabniki za
uporabo jovnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnilu ali glede na doloiljive shtpine
uporabnikov izmerljive, plaiujejo ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, tal*e,
nadomestila oli povraiila. Navedene ene se lahko subvencionirajo. Z aldom, s katerim se doloii
subvencioniranje, se doloiita tudi viiina in vir subvencij. Sredstva za subvencije pa se zagotovijo v
proraiunu obiine (60. ilen ZGJS).

32. ilen
(sredstva za razt oj infrastrukture)

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obaina ne jamei odikodninsko ali
kako drugaae. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta todka 7. tlena uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni lisl R5, 51. 24116).

Izvajalec javne sluZbe pridobiva sredstva za izvajanje javne sluZbe:
- iz pladil uporabnikov storitev javne sluZbe,
- iz proraduna obdine,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- iz drugih virov dolodenih z zakonom ali odlokom obdine.
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Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloitla 16. Clena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih obCinskih gospodarskih javnih sluib varsoa okolja, ki doloia, da je predraircka
sestava cene oskrbe s pitno vodo sestavljena iz omreinine in vodarine. Ob navedenem so med viri
Jinanciranja infrastruhure navedena tudi sredstva iz dolgoroCnega l<reditiranja. To besedilo je
oblikavano na podlagi doloiila 63. ilena Zakona o gospodarskih jnnih sluibah /ZGJS/, ki doloia,
da se lahko infrastruhurni objeVi gospodarskih javnih sluib financirajo iz sredstev, dobljenih s
laatkoroinimi ali dolgoroinimi posoj il i.

7. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne sluZbe

33. ilen
(infrastruktura lokalnega pomena)

(l) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne sluZbe, ki je lastnina obiine,
sestavlja javni vodovod, ki je kot obdinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju
javne sluZbe.
(2) Z lzvajalcem javne sluZbe se sklene Pogodba o poslovnem najemu za izvajanje gospodarske
javne sluZbe oskba s pitno vodo.

ObradoZitev:
Besedilo je oblikavano na podlagi doloiila ieste alineje 7. Clena Zakona o gospodarskih javnih
sluibah /ZGJS/, ki doloia, da se z odlokom o naiinu opravljanja javne sluZbe doloii tudi vrsta in
obseg objelaov in naprav, potrebnih za inajanje gospodarske javne sluibe, H so lastnina lokolne
skupnosti ter del jovne lastnine, ki je jnno dobro in varstvo, ki ga uiiva. Ob tem moramo opomniti
ie na doloiilo 3. toCkc pnega odstqvka 2. Alena Uredbe o oslcrbi s pitno vodo, H doloCa, daje jnnt
vodovod vodovod, ki je lat obiinska gospodarska infrastruldura namenjen inajanju jovne sluZbe;
del jovnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omreZje za gaienje po1arov, ki je neloiljivo
povezano z javnim vodovodom.

34. ilen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)

(l) Objekti in naprave, pohebne za izvajanje javne sluZbe, ki so v lasti uporabnika, so prikljudki
stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta najavni vodovod.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne jamti odSkodninsko ali
kako drugaae. Predlagane reEitve v predlogu ali osnuHu predpisa ne bodo nujno del spoetega predpisa (5€sta to&a 7. dena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (uradni list RS, ft. 24116).

- iz pladil uporabnikov storitev javne sluZbe,
- iz proraduna obdine,
- iz dotacij, donacij in subvencij.
- iz dolgorodnega kreditiranja,
- iz drugih virov dolodenih z zakonom ali odlokom obdine.

Obrazloiitev:
Besedilo tega ilena je oblikovano na podlagi doloiila 15. toike 2. ilena Uredbe o oslabi s pitno
vodo, ki doloia, da je priHjuiek stavbe ali gradbenega inZenirskega objelda na javni vodovod
cevovod odjavnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema; priHjuiek najavni vodovod
je v lasti lastnika stovbe ali gradbenega inienirskega objeha in ne sodi med objehe in opremo



javne infrastruhure; prikljuini sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obraiunski vodomer so
sestavni deli prikljuika najavni vodovod.
Odjemno mesto je, v sHadu z 2.ilenom Uredbe o oslqbi s pitno vodo, mesto spoja interne
vodovodne napeljave z obraiunskim vodomerom.

8. Cene storitev javne sluZbe

35. ilen
(oblikovanje cen)

(l) Cene storitev javne sluZbe se oblikujejo v skladu z dolodili veljavnega predpisa o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja.
(2) Storitve javne sluZbe se obradunavajo v skladu z dolodili veljavnega predpisa o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja.
(3) Izvajalec javne sluZbe lahko za izstavitev faktur uporabnikom za pladilo storitev javne sluZbe in
za izte4avo nepladanih obveznosti uporabnikov pooblasti pravno osebo, ki je izvajalec druge
lokalne gospodarske javne sluZbe v obdini. Izvajalec javne sluZbe in pravna oseba uredita
medsebojne pravice in obveznosti s pogodbo, s katero podrobneje dogovorita nadin pobiranja pladil
in izterjavo nepladanih obveznosti v imenu in za radun izvajalcajavne sluZbe.

ObrazloZilev:
Besedilo prvega odstavka je oblikavano na podlagi tretjega odstsvka 149. ilena Zakana o varstvu
okolja /ZVO-L/, ki doloCa, da vlada podrobneje predpiie metodologijo za oblikovanje cen,
oslcrbovalne stondarde in lehniine, vzdrZevalne, organizacijskz ter druge ulvepe in normative za
opravljanje javne sluibe oslcrbe s pitno vodo. Na navedeni pravni podlagi je Wada RS v letu 2012
sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obtinskih gospodarskih javnih
sluib varstya okolja, s kateroje doloiila metodologijo za oblikavanje cen storitev obvezne obiinske
gospodarske jovne sluZbe varstva okolja za osl<rbo s pitno vodo. Na tem mestu moramo opomniti Se

na doloiilo 59. ilena Zakona o gospodarskih javnih sluibah /ZGJS/, ki doloCa, de za uporabo
javnih dobrin, ki so glede posameznegd uporabnika ali glede na doloiljive skupine uporabnikov
izmerljive, plaiujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko v obliki tarde, takse,

nadomestila ali povraiila. Cene se oblikujejo in doloCajo na naiin in po postopku, ki ga doloia
zakon ali odlok lokalne skupnosti v sHadu z zakonom. Cene se lahko subvencionirajo. Z aldom, s
katerim se odloii o subvencioniranju cene, se doloiila tudi viiina in vir subvencij. Subvencije so
lahko diferencirane po kotegorijah uporabnikov in koliCini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka l. ilena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varstva
okolja, ki doloia da uredba doloia tudi ulvepe in normative, povezane z obraiunom cen storitev
j avnih sluib nj ihovim uporabnikom.
Besedilo tretjega odstovka je oblikovano na podlagi 56.ilena Zakona o gospodarskih javnih
sluibah /ZGJS/, ki doloCa, da za uporabo javnih dobrin, ki so glede posemzenega uporabnilca ali
glede na doloiljive skupine uporabnikov izmerljive, plaiujejo uporabniki ceno proizvoda ali
storiue, ki je lahko v obliki tarife, takse, nadomestila ali povraiila. Cene se oblikujejo in doloiajo
na naiin in po postopku, ki ga doloia zakon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zalanom. Tako je
izstavljenje fahur za plaiilo storitev javne sluZbe in poslediino izterjava neplaianih obventosti s
strani uporabnilav, sestdvni del storitev posameznega gospodarske javne sluibe. Vendor pa lahko
inajalec jovne sluibe na podlagi prostega urejanja obligacijskih razmerij, izbere pogodbenega
izvajalca, kiv njegovem imenu in na njegov raiun izvede ta del nalog javne sluZbe.

Predl€ oziroma osnutek predpisa predslavlia zgolj informativni delovni pripomoae( glede katerega obtina ne jamai odskodninsko ali

kako drugaee. Predlagane retitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (5esta totka 7, dena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij iavnega znaaaia (Urddni list R5, lt. 24116).

Predlog - I.obravnava
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9. Javna pooblastila izvajalca javne sluZbe

36. tlen
(iavna pooblastila izvajalca javne sluZbe)

(1) Izvajalec javne sluZbe ima naslednjajavna pooblastila:
- izdajanje mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora

(mnenjedajalec),
- vodenje katastrajavne sluZbe,

- druga javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi.
(2) Za izvajanje nalog iz prve alineje prej5njega odstavka tega dlena mora imeti izvajalec javne

sluZbe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpttom iz upravnega postopka.
(3) Strokovnotehnidne, organizacijske in razvojne nalogejavne sluZbe, ki z obdinskim aktom ali s
pogodbo z izvajalcem javne sluZbe niso prenesene na izvajalca javne sluZbe, opravlja obdinska
uprava.
(4) Strokovno-tehnidne, organizacijske in razvojne naloge, kijih obdina lahko prenese na izvajalca
javne sluZbe so:

- razvol, nadrtovanje in pospe5evanje dejavnosti javne sluZbe
- investicijsko nadrtovanje in gospoda{enje z objekti in napravami, potrebnimi za intajanje

dejavnosti j avne sluZbe.
(5) Obdinska uprava skrbi za koordinacijo med obdino in izvajalcern javne sluZbe in izvaja nadzor
nad izvajanjem javne sluZbe skladno s predpisi in dogovorjenim nadrtom nadzora in zagotavljanja
kakovosti.

Obrazlolitev:
Besedilo pme alineje prvega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila l S.toike 3.ilena
Gradbenega zakona /GV, ki doloia, da je mnenjedajalec nosilec jovnega pooblastila, ki daje
mnenja k dobumentaciji z vidil@ njegove pristojnost.
Besedilo druge in tretje alineje prvega odstavka je oblil<ovano na podlagi 7. ilena Odlolra o
ustanovitri javnega podjetja Vodovod Sistema B d.o.o., ki doloia, da javno podjetje poleg iovnega
pooblastila vodenja katastra gospodarske javne sluibe, inaja tudi druga javna pooblastila, ki so

mu dana s predptsi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanoviteljic.
Na podlagi navedenega bo inajalec javne sluibe izvajal novedene naloge na podlagi podeljenega
janega pooblastila. Navedeno doloiilo je oblikovano na podlagi doloCila drugega odstavka 121.

ilena Ustave Republike Slovenije /Ustava RS/, ki doloCa, da lahko pravne ali fiziine osebe z
zakonom ali na njegovi podlagi dobijo javno pooblastilo za oprwljanje doloienih nalog drZavne
uprave. S tem se dopu\ia moinost, da lahla obiine ustanoviteljice javnemu podjetju z odlokom
podelijo javno pooblastilo za izvrlevanje upravnih funcij, ki se nanaiajo na opravljanje dejavnosti
lokalnih gospodarskih javnih sluib. Na tem mestu moramo opomniti, da se javna pooblastila lahl<o

inriujejo na tri naCine, kot to sicer velja za izvrievanje upravnih funkcij, in sicer:
o z izdajanjem sploinih alaov,

o z izdajanjem posamiinih abov oziroma odloCanjem o posamtinih stvareh,

c z opravUanjem materialnih dejanj.

Pooblastilo za izdajanje splolnih ahov obsega pravico nosilca javnega pooblastila, da s nojim
sploinim (abstraknim) aHom na obvezen naCin, torej kot obvezno prwo, ureja doloCena vpraianja
oziroma razmerja. V tem okviru lahko javno podjetje lat inajalec lokalnih gospodarskih javnih
sluib v s adu s predpisi podobneje urejajo tehniine, osfubovalne in druge standarde za
opravlj anj e posameznih lokalnih gospodarskih j avnih sluib.

Predlog oziroma osoutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obdna ne iamai odikodninsko ali
kako drugaae. Predlagane reaitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreietega predpisa (Eesta toCka 7. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, St. 2al16).
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Pooblastilo za odloCanje o posatniinih stvareh je najpogostejia oblika pooblastila, v oloiru katere
lahko nosile javnega pooblastila s posamiCnim aWom odloCa o pravicah, obveznostih ali pravnih
laristih pravnih oziroma Jiziinih oseb. I/ lej zvezi moramo opomniti, da mora nosilec javneg
apooblastila za odloCanje v posamiinth stvareh, katerega vsebina je uprovna stvar, pri odloianju
postopati po doloCilih veljavnega Zalana o splolnem upravnem postopku /ZUP/, Ce niso posamema
vpralanja tega postopla z zakonom urejena drugaie.
Ysebina javnega pooblastila za opravljanje moterialnih dejanj je upravno funkcija, ki se izwiuje z
realnimi dejanji, kotje npr. vodenje evidenc, inajanje uprovnega nadzora itn.
Besedilo tretjega, Cetltega in petega odstavkaje oblikovano na podlagi doloCila 12. Clena Zakona o
gospodarskih javnih sluibah /ZGJS/, H doloCa, da so strokoyno tehniCne, organizacijske in
razvojne naloge na podroiju gospodarshih javnih sluZb naloge, ki se nanalajo zlasti na:
. razvoj, naCrtovanje in pospeievanje gospodarskih javnih sluZb,
c itwesticisla naCrtovanje in gospodarjenje z objeHi in naprovami, potrebnimi za izvajanje

gospodars kih j anih s luZb,
o postopke ustandv\anja in organiziranja javnih podjetij, jnnih gospodarskih zovodov in reZijskih

obratov,
o postopke podeljevanja koncesij in izbire lconcesionarjey
c strol<ovni nadzor nad inajalci gospodarskih jnnih sluib,
o Jinanciranje gospodarskih javnih slutb,
t doloianje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, Ce ti zadevajo

infrastruhurne objelae in napr(Ne gospodorskih javnih sluib, ie ni to javno pooblastilo
preneseno na izvajalce gospodorskih javnih sluib,

c dajanje predpisanih dovoljenj za priVjuCitett na infrastruldurne objebe in naprave gospodarskih
jnnih sluZb, Ce ni to jwno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih sluib.

I 0. Nadzor nad izvajanjem javne sluZbe

(1) Nadzor nad izvajanjon dolodil tega odloka izvajata pristojni obdinski inSpekcijski organ ter
obdinska uprava.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni obdinski inipekcijski organ izdaja odlodbe ter odreja druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izr.r5evanje dolodb tega odloka.
(3) Pristojni organ obdinske uprave obdine ima pravico kadarkoli Wogledati v evidence, ki jih je
dolZan voditi izvajalec jarme sluZbe, pri derner je dolZan spo5tovati dolodila zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podldgi doloiila prvega odstavlra 50.a ilena Zakona o lokalni
samoupravi /ZLS/, ki doloia, da obiinska uprova opravua nadzorsvo nad inajanjem obiinskih
predpisov in drugih ahov, s katerimi obiina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje
navedenega nadzorstva se v okvir obiinske uprave lahko ustanovi obiinska inipekcija.
Inipekcijsko nodzorstvo neposredno opravuajo obiinski inipekorji kot uradne osebe s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, v sHadu z zakonom, s katerim je urejen inipekcijski nadzor.

38. ilen
kedlog ozimma osnutek predpisa predstavtja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega oHina ne iamai odgtodninsko ali
kako drugate. Predlagane re{itve v predlogu alio6nutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (aesta totka 7. alena Uredbe o
poGredovaniu in ponovni uporabi informacij iavnega znaaaja (Uradni list RS, gt. 2al16).

J /. Clen
(nadzorni organ)

I l. Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka
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(Tehniini pravilnik)

(l) Upravljavec javnega vodovoda mora pripraviti Tehnidni pravilnik, s katerim se dolodijo
podrobnejSi pogoji za izvajanle storitev javne sluZbe v skladu z dolodili tega odloka in drugimi
predpisi, ki ga potrdi pristojni organ v skladu z ustanovitvenim aktom upravljavca.
(2) Tehnidni pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo uradnem glasilu obdine in
zadne veljati petnajsti dan po objavi.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka 121. ilena Ustave Republike
Slovenije /Ustava RS/, ki doloia, da lahfut pravne ali fiziine osebe z zakonom ali na njegovi podlagi
dobijo javno pooblastilo za oprwljanje doloienih nalog drZavne uprave. S tem se dopuiia moZnosl,

da lahko z odlokom podeli javno pooblastilo za izvrievanje upravnih funcij, ki se nanaiajo na
opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih sluib. Z besedilom pmega odstavla se

inajalcu javne sluibe podeljuje pooblastilo za izdajanje sploinih ahov (tehniinega prnilnika), ki
obsega pravico nosilca jovnega pooblastila, da s nojim sploinim (abstraldnim) alctom ha obvezen

naiin, torej kat obvezno pravo, ureja doloiena vpraianja oziroma razmeria. V tem ol<viru lahko
izvajalec lokalne gospodarske javne sluibe osl<rbe s pitno vodo v skladu s predpisi podobneje uredi
tehniine, oslnbovalne in druge standarde za opravljanje lokalne gospodarske javne sluibe oslcrbe s

pitno vodo. TehniCni pravilnik potrjuje v skladu z I6. ilenom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Vodovod sistema B d.o.o. Svet ustanoviteliic.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila 66. ilena Zakona o lokalni
samoupravt /ZLS/, ki doloCa, da morajo biti stqtut in drugi predpisi obCine objavljeni, veljati pa
zqinejo petnajsti dan po objavi, ie ni v njih drugaie doloieno. Statut in drugi predpisi obiine se

objavijo v uradnem glasilu. Ker gre za ah, ki velja na obmoCju vseh obiin Vodovoda sistema B, ie
potrebno, da se objavi v [Jradnem listu Republike Sloveniie, kiie tudi uradno glasilo obiine.

39. ilen
(cenik storitev)

Cene storitev javne sluZbe se oblikujejo v skladu z dolodili veljavnega predpisa o oblikovanju cen

storitev obveznih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblilrovano na podlagi doloCilo pmega odstavka I. ilena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okalja, ki doloia
metodologijo za obltkovanje cen storitev jovne sluibe osbbe s pitno vodo.

40. ilen
(Nadrt za5Cite in re5evanja - oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer)

(l) Upravljavec javnega vodovoda mora pripraviti v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred
naravnimi in drugimi nesredami, Nadrt za5dite in re5evanja - oskrba prebivalcev s pitno vodo v
primeru izrednih razmer, ki ga potrdi pristojni organ v skladu z ustanovitvenim aktom.
(2) Nadrt mora zajemati delovanje v primeru naslednjih dogodkov oziroma situacij:

- nenaden dogodek ali nesreia, ki povzrodi kontaminacijo pitne vode z mikrobiolo5kimi ali
kemij skimi onesnaievali,

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoli informativni delovni pripomoeek, glede katerega obtina ne iamai odikodninsko ali
kako drugade. Predlaqane regwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta totka 7, tlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, 5t. 24116).
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naravne nesrede (poplave, potresi, neurja, zmrzal, Zledolom...) ali druge nesrede, ki
poSkodujejo objekte za oskrbo s pitno vodo (zajetja in drpali5da, vodohrane, vodovodno
omreZje ...) in pozrodijo prekinitev dobave vode na delu ali celotnem oskrbovalnem
obmodju j avnega vodovoda;
dolgotrajna su5na obdobja, ki povzrodijo zmanj5anje izdatnosti vodnih virov in pomanjkanje
pitne vode;
izpad dobave elektridne energije zaradi nenadnega dogodka, naravne ali druge nesrede, ki
povzrodi prekinitev dobave vode na delu ali celotnem oskrbovalnem obmodju,
nalezljivih bolezni (epidernija, pandemija...), ko pristojne institucije razglasijo omejitve in
prepovedi;
nameme poSkodbe objektov za oskbo s pitno vodo (zajetja in drpali5da, vodokane,
vodovodno omreZje ...) in pozrodijo prekinitev dobave vode na delu ali celotnem
oskrbovalnem obmodju javnega vodovoda.

Obradotilev:
Besedilo je oblilavano na podlagi doloiila 14. in 15. toCke pmega odstavla 22. ileno Uredbe o
oslqbi s pitno vodo, ki doloia, da upravljavec javnega vodovoda v okviru storitev javne sluibe
zagotavlja izdelavo programa ubepov v primeru izrednih dogodl<ov na javnem vodovodu v sHadu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred noravnimi in drugimi nesreiami in izdelavo programa ulaepov v
primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaienja. Pogoje za opredelitev in prenehanje izrednih
razmer pri oslqbi z vodo in naiela za ravnanje v takih razmerah potrjuje v sHadu s 16. Clenom
Odlolra o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. Syet ustanoviteljic.
Na tem mestu rnoramo opomniti 3e na doloiilo 43. ilena Zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesreiami /ZWDN/, ki doloia, da lokalne skupnosti sprejmejo svoje programe in naCrte
varstva pred naravnimi in drugimi nesreiami.

12. Kazenske dolodbe

41. 6len
(prekrSki)

(l) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prek5ek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovoma oseba pa z globo 500,00 eurov
de:

ne prikljuii stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta najavni vodovod v skladu z dolodili
I 1. dlena tega odloka;
de gradi, rekonstruira, prestavi, zamer\a, ali popravi, prikljudek ali obradunski vodomer
stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta v nasprotju z 6. in 7. todko I l. dlena tega odloka;
odstrani prikljudek stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta v nasprotju z dolodilom 13.

dlena tega odloka;
ne zagotovi izvajalcu javne sluZbe dostopa za opravljanje del na svojem zemlji5du v zvezi z
javnim vodovodom (detrta todka in detrta alineja tretje todke 23. dlena tega odloka);
ne zagotovi izvajalcu javne sluZbe dostopa do odditavanja, pregleda, vzdrZevanja ali
zamenjave obradunskega vodomera (detrta todka in sedma alineja tretje todke 23. dlena tega

odloka);
ne zagotovi izvajalcu j avne sluZbe dostopa za izvajanje rednih vzdrZevalnih del na
prikljudku stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta na javni vodovod (sedma alineja 23.

dlena tega odloka);

Predlog oziroma osnutek prdpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega o*ina ne jamai odgtodninsko ali
kako drugaae. Predlagane reitve v predlogu ali osnutku predpisa ne ffio nujno del sprejetega predpisa (aesta to&a 7. elena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znafaja (Uradni lin RS, !t. 24115).
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- ne zagotovi izvajalcu javne sluZbe dostopa za izvajanje rednih vzdrZevalnih del na
prikljudku stavbe ali gradbenega inienirskega objekta najavni vodovod (detrta todka in Sesta
alineja 23. dlena tega odloka)

- ne upo5teva vardevalnih ukrepov iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo (enajsta
alineja 23. dlena tega odloka);

- ne uredi odjannega mesta v skladu z zahtevami upravljavca javnega vodovoda (dvanajsta
alineja 23. dlena tega odloka);

- ne dovoli prehoda upravljavcu javnega vodovoda za dostop do javnega vodovoda v skladu z
dolodili prvega odstavka 24. dlena tega odloka;

- odvzema vodo iz hidrantov na javnem vodovodnem omreZju v nasprotju z dolodili 25. dlena
tega odloka;

- uporabi vodo iz hidranta najavnem vodovodu v nasprodu z dolodili 26. dlena tega odloka;
- se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v nasprotju z dolodili tega odloka;
- pred pridetkom vzdrZevalnih del ali gradnje pri upravljavcu javnega vodovoda ne pridobi

podatkov o poteku javnega vodovoda in soglasja s pogoji za izvedbo del (prva, druga in
tretja todka 30. dlena).

(2) Z globo 500,00 EUR se za prekSke iz prvega odstavka tega dlena kaznuje posameznika.

42. Clen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o nadinu opravljanja gospodarske javne sluZbe
oskrbe s pitno vodo na obmodju Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 90/1 l, I / l3).
(2) Do potrditve novega Programa oskrbe s pitno vodo, Tehniinega pravilnika in Nadrta zaidite in
re5evanja - oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer, se uporabljajo doslej
veljavni akti.

Obrazloiilev:
Z besedilom je doloiena t.i. abrogacijska (lat. abrogatio : popolna razveljavitev, tudi odprava)
klavzula s katero mlajii pravni alct popolnoma razvelljavlja starejii pravni ah.

43. ilen
(objava odloka in zaietek veljavnosti)

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoli informativni delovni pripomoaek, glede katerega obajna ne jamai odskodninsko ali
kako drugaae. Predlagane reiiwe v predlogu ali osoutku predpisa ne bodo nuino del sprejetega predpisa (s€sta tocka 7. tlena LJredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaia (Uradni list RS, !t. 24116).

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi dolodila 3. dlena veljavnega Zakona o Fekr5kih IZP-||, kr
doloda, da se prekriki lahko dolodijo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. Z odlokom
samoupravne lokalne skupnosti se smejo doloditi prekriki in predpisati zanje globe samo v
dolodenern znesku ter samo za lcSitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, de
jih zakon ali uredba 5e ne sankcionirata. V skladu z dolodilom sedmega odstavka 17. dlena
veljavnega Zakona o prekrlkih /ZP-ll se z odlokom samooupralne lokalne skupnosti (obdine) lahko
predpise samo globa v dolodenern znesku:
r za posameznika od 40 do 1.250 eurov;
o za samostojnega podjetnika in posamezdka, ki opravlja dejavnost, od 100 do 30.000 eurov;
. za pravno osebo od 100 do 75.000 eurov, de se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske

dnrZbe, Steje za srednje veliko ali veliko gospodarsko druibo, pa od 250 do 125.000 eurov;
. za odgovomo osebo pravne osebe ali odgovomo osebo samostojnega podjetnika posameznika in

za odgovomo osebo v samoupravni lokalni skupnosti od 40 do 2.500 eurov.

13. Prehodne in kondne doloibe



Predlog - I.obravnava

Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

0brazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila 66. ilena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki doloia,
da morajo biti statut in drugi predpisi obiine objovljeni, veljati pa zainejo petnqjsti dan po objavi,
ie ni v njih drugaie doloCeno. Statut in drugi predpisi obiine se objavijo v uradnem glasilu.

Stevilka: 3 55-00005 12020-4

V Moravskih Toplicah. dne
Zupan

Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l. r.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne jamai odskodninsko ali
kako drugate. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nurno del sprejetega predpisa (sesta toaka 7. tlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacil javnega znadala (Uradni list RS, ft. 24116).


