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Kranjieva ulica 3, M. Toplice
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Stevilka: 355-00005/2020-6
Dalum: 4.2.2021

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na 15. redni seji dne 2. 2.2021, sprejel predlog
Odloka o nadinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluZbe oskrbe s pitno vodo v Obdini
Moravske Toplice.

Predlog Odloka o nadinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluZbe oskrbe s pitno vodo v
Obdini Moravske Toplice v skladu s 72. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta Obdine
Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 521'17,97/20), posredujerno v JAYI\O RAZPRAVO,
ki traja od 5.2.2021 do20.2.2021-

V Casu javne razprave lahko zainteresirana javnost poda pisne pripombe in predloge, ki jih
pollje na naslov Obdine Moravske Toplice, Kranjdeva ulica 3,9226 MORAVSKE TOPLICE,
ali na elektronski naslov: obcina(olmoravske-toplice.si .
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Na podlagi 21.,29., 61. in 62. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94107 -
uradno prediSdeno besedilo, 76108,79109,5ll10 in 40112 - ZUIF, 14/15- ZUUJFO, lll18 -
ZSPDSLS - I in 30/18), 3. in 7. dlena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah /ZGJS/ (Uradni list
RS, St. 32i93, 30198 -ZZLPPO, 127106 -ZJZP in 38/10 - ZUKN in57lll - ORZGJS40), 149.
dlena Zakona o varst\.u okolla /ZYO-|| (Uradni list RS, 5t. 39/06 - uradno prediSdeno besedilo,
49106 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZP Nadrt, 57108 - ZFO-I A, 70108, 108/09, 108/09 - ZP
Nadrt-A, 48112,57112,92113,56115, 102115,30116,61117 GZ,2l/18 - ZNOrg in 84/18
ZIURKOE), 3. dlena Zakona o prekr5kih IZP-ll (Uradni list RS, 5t. 29111 - uradno predi5deno

besedilo, 2lll3,l1lll3,74114 - odl. US,92ll4 - odl. US, 32116, 15117 - 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. 87/12, 109112,76117 in 78/19), 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,
5t. 35/14, 2lll5,25ll7), in 3. dlena Odloka o gospodarskih javnih sluZbah v Obdini Moravske
Toplice Uradni list Republike Slovenije !t. 29196, 52/97, 19107, 16/18) je Obdinski svet Obdine
Moravske Toplice na svoji _ seji dne sprej el

Odlok
o naiinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluibe oskrbe s pitno vodo

v Obiini Moravske Toplice

I . 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 oskba stavb in gradbenih inZenirskih objektov s pitno vodo iz
javnega vodovoda, de se v njih zadrZujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskbo iivali.
(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 prejSnji odstavek se takrat, kadar se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega

vodovoda. za javno sluZbo Steje:

l. 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 pranje ali namakanje javnih pow5in,

3. oskrba zunanjega hidrantnega omreLja za galenje poZarov s pitno vodo,

4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih povr5inah namenjena sploSni rabi, in
5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje powSin, ki pripadajo stavbi iz drugega odstavka

tega ilena. de letna kolidina ne presega 50 m'.

ObrazloZitev:
Besedilo pmega odstavla ie oblikovano v swodu z doloiilom 62. Clena Takona o loknlni

samoupravi /ZLS/, ki dotoCa, da obCina predpiie naiin in pogoje opravljanja lokalnih innih sluZb'

ie zaion ne doloia druga[e. Vsebinska enaka dolo\ilo zasledimo v drugem odstavku 3. ilena

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgoli informativni delovni pripomotek, glede katerega obiina ne iamti odskodninsko ali

iir" OirSle". pr"Otaq"ne regiw" u predtogu ali ;snutku predpisa ne bodo-nuino del greietega predpisa (sesta to&a T. alena uredbe o

posredoviniu in ponovni uporabi informacij javnega znatala (Uradnr list RS,5t 24116)'
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2.ilen
(vsebina odloka)

ObrazJoZitev:
Besediloie oblikovano v sHadu z doloiilom 7. ilena Zakona o gospodarskih jottnih sluibah /ZGJy,
ki doloca, da se z odlokom o naiinu gospodarike javne sluibe za posamezno
gospodarsko javno sluZbo doloii:
c organizactska in prostorsla zasnova njihovega opravljanja po wstah in Stevilu inajalcev (v

rezijslrem obratu, jovnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesiji),

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoli informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne jamai odikodninsko ali
kako drugaae..kedlagane relitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bod;;ujno del s;rEetesa pr;;isa iiies;-t6d<a- z]iiena ureooe opo6redovanju in ponovni uporabi informacij iavnega znaaaja (Uradni list RS, Si.24lf6). 

- -

Zalrona o gospodarskih javnih sluZbah /ZGJS/, ki doloia, da naiin opravljanja lokalnih
gospodarskih javnih sluib predpiSe lolcalna skupnost (obCina) z odlokom taka, da je zagotovfeno
njihovo inajanje v ohtiru funkcionalno in prostorsko zaoboienih osbbovalnih sistemov.
Besedilo drugega odstovka je oblikovano na podlagi doloiila pmega odstovko 3. Clena Uredbe o
osbbi s pitno vodo, ki doloia, da se v okttiru jovne sluZbe inaja oslqba stavb in gradbenih
inienirskih objeldov s pitno vodo iz jovnega vodovoda, ie se v njih zadrZujejo ljudje ali se pitna
voda uporablja za oslcrbo iivali.
Besedilo tretjega odstavka je oblilavano na podlagi doloiila drugega odstovla 3. ilena Uredbe o
osbbi s pitno vodo, ki doloCa, da se ne glede na prvi odstavek 3. ilena Uredbe o oslabi s pitno
vodo za javno sluibo ne Steje oslaba nestanovanjskih stavb in gradbenih inienirskih objelctov ter
nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stabah s pitno yodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz
javnega vodovoda, ie:
l. se voda uporabi za namen, ki ni osbba s pitno vodo in za koterega je treba pridobiti t odno

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 jovno kanalizacijo.
Besedilo Cetrtega odstovka ie oblikovano na podlagi doloCila tretjega odstavla 3. ilena Uredbe o
oslabi s pitno vodo, ki doloCa, do se ne glede na drugi odstavek 3. ilena Uredbe o osltbi s pitno
vodo talqat, ladar se oslcrba s pitno vodo zagotavlja tz javnega vodovoda, zajavno sluZbo iteje:
l. oslqba stovb ali gradbenih inZenirskih objefuov s pitno vodo v delu, kjer se v njih inajajo

drZavne ali obiinske javne sluibe,
2. osbba s pitno vodo za pranje ali namalanje javnih povriin,
3. oslcba zunanjega hidrantnega omreija za gaienje poiarov s pitno vodo,
4. oslcrba s pitno vodo, kije na javnih povrfinah namenjena splolni rabi, in
5. oslaba s pitno vodo za pranje ali namakanjg povrSin, ki pripadajo stovbi iz drugega odstovka

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

S tern odlokom se doloda nadin opravljanj a javne sluZbe. Odlok obsega:
- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne sluZbe,
- 1.rsto in obseg storitev javne sluZbe ter njihovo prostorska razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja javne sluZbe in nadin njenega oblikovanja,
- wsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne sluZbe, ki so lastnina obdine,
- cene storitev javne sluZbe,
- javna pooblastila izvajalcajavne sluZbe,
- nadzor nad izvajanjem javne sluZbe,
- kazenske dolodbe,
- predpise, sprejete na podlagi tega odloka,
- prehodne in kondne dolodbe.
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. vrstq in obsegjavnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
c pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
o pravice in obveznosti uporabnikov,
o virifinanciranja gospodarskih javnih sluZb in naiin njihovega oblikovanja,
. vrsta in obseg objehov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne sluZbe, ki so

lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uiiva,
o drugi elementi pomembni za opravljanje in ranoj gospodarske jwne sluibe.

3. ilen
(uporabniki javne sluZbe)

( I ) Uporabniki javne sluZbe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta, ki je
prikljuden na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna sluZba.
(2) Ce je stavba, del stavbe ali gradbeni inZenirski objekt v solastnini, lahko obveznosti
uporabnikov javne sluZbe iz prej5njega odstavka prevzame eden od solastnikov, de je med njimi
doseZen pisni dogovor.
(3) V vedstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega lodenega odjema pitne vode po
posameznih stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov javne sluZbe izvriuje upravnik stavbe, ki
zagotavlja porazdelitev stro5kov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja
upravljanje vedstanovanj skih stavb.
(4) Uporabniki javne sluZbe iz f. in 2. todke deffiega odstavka L dlena tega odloka so izvajalci
drZavnih ati obdinskih javnih sluZb ali upravljavci javnih powSin, za katere se uporablja pitna voda,
ki se odvzema iz javnega vodovoda.
(5) Uporabnik javne sluZbe iz 3. in 4. todke detrtega odstavka l dlena tega odloka je obdina.
(6) Evidentiranje kotidine 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 pryega odstovka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavls 5. Clena Uredbe o

oslqbi s pitno vodo, ki doloia, da so uporabniki jovne sluibe lastniki stavbe, dela stavbe ali
gradbeniga inienirsleega objeha, ki ie priHiuCen na iavni vodovod in se zanj zagotavlja javna

sluZba.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloCila drugega odstavka 5. Clena Uredbe o

osbbi s pitni iodo, H doloCa, da lahkt obveznosti uporabnilav iavne sluZbe iz pmega odstavl@ 5.

ilena ll)edbe o oslqbi s pitno vodo, ie je stavba, del stavbe ali gradbeni inienirsk objeh v

solastnini, prevzame eden od solasnikov, ie ie med niimi doseZen pisni dogovor'

Besedilo tietjega odstavka je oblikovano na podlagi doloCila tretiega odstavka 5. Clena Uredbe o

ostvbi s pitiiodo, ki doliia, da v veCstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovlienega loienega

odjema'pitne vode po posameznih stanovanjikih enotah, obveznosti uporabnikov iavne sluibe

iiii"ji"pr*"it stovbi, ki zagotavlja porazdelitev stroikov med lastniki delov stavbe v sHadu s

predpisom, H ureja upravljanje veistanovaniskih stavb'- 
-'nesiaito ietrtegi odstavka ii oblilavano na podlagi dolotila Cetrtega odstavka 5, ilTa Uredbe o

-^Wii 
, pit* iodo, H doloia, da so uporabniki tz i. in 2. toCke tretjega odstavka 3- ilena Uredbe o

isib,i i pino vodo (1. in 2. toike iitrtega odstovka l. ilena tega odloko) inaja_lci drZavnih ali

otiiirni p"in slib ali upravljovci jinih povrSin, za lratere se uporablja pitna voda, ki se

odvzema iz j avnega vodovoda.

PredloqoziromaosnutekpredpisapredstavljazgoljinformativnideloYni.pripomotek.oledekatereqaobtinanejam.iodskodninskoali
kako drugaae. predragane re5tve v preorog,.;iri;;u*u predprsa ne bodo nuino det sireietega predpisa (sesta todka 7. alena uredb€ o

pi!rJ"ti"i" ,i,, ir-""Girpo,"oiintb-uoi i"vnega zna'aja (uradni list Rs' 5t' 24116)'
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4.ilen
(uporaba 'arazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnidni obliki za moSki spol se uporabljajo kot newalni za ienski
in mo5ki spol.

5.ilen
(uporaba predpisov)

Za vpraSanja v zvezi z izvajanjem javne sluZbe iz prvega dlena tega odloka, ki niso posebej urejena
s tem odlokom, se uporabljajo republiSki predpisi s podrodja varswa okolja.

Ohrazlotitev:
Z besedilom se doloCa t.i. subsidiarna uporaba predpisov s podroCja varstva okolja. V skladu z
navedenim se za vsa vpraianja v zvezi z inajanjem javne sluZbe, H niso posebej urejena s tem
odlokom, uporabljajo predpisi s podroija varsMa okolja. Na tem mestu mordrno opomiti na
doloiilo tretjega odstovka 149. ilena zalana o varstvu okolja /zvo-l/, ki dolota, da vlada
podrobneje predpiie: 'vrste nalog, ki se inajajo v okyiru obCinskih jnnih stuib varstya okolja ter
'metodologijo za oblilavanje cen, oslabovalne standarde in tehnilne, vzdrZeyalne, organizacijske
ter druge ufuepe in normative za opravljanje obiinskth javnih sluib varsna okolja.

Predlog ozirom-a osnutek predprsa predstavlra.zgolj informauvnr detovni pripomotek, glede katerega obtina ne jamti odgkodninsko alikako drugate Predlagane resitve v predlogu ali osnutku"predp'r" n" oooJ nlino o"t sprejetega predpisa (sesta toaka 7. dena uredbe oposredovaniu in ponovni uporabi informacij javnega zna&ja (iJradnir,rt nS, ii. i+lrol.

Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila petega odstavka 5. ilena Uredbe o
oslabi s pitno vodo, ki doloia, da so uporabniki javne sluibe iz 3. in 4. toil<e tretjega odstavka 3.

ilena Uredbe o oslabi s pitno vodo (j. in 4. toike ietrtega odstavka l. ilena tega odloka) obiine.
Besedilo Sestega odstavka je oblilavano na podlagi doloiila lestega odstovlta 5. ilena Uredbe o
oslcrbi s pitno vodo, ki doloia, da se evidentiranje koliline odvzete pitne vode iz javnega vodovoda,
doloiitev plaCnila ter plaCilo storitev javne sluibe za uporabnike jwne sluibe iz ietrtega in petega
odstovka 5. ilena Uredbe o oslcrbi s pitno vodo inaja v sHadu s predpisom obdine, ki ureja jovno
sluibo.

Obrazlotitev:
Besedilo je oblikovano na podtagi doloiil Zakona o enakih moinostih Zensk in moikih /ZEMZty!/ in
Zakona o uresniievanju naiela enakega obravnavanja /ZUNEO/, ki zahtevajo dosledno uporabo
izrazov, ki se nanaiajo na osebe v Zenski in moiki jezikovni obliki.

6. ilen
(pomen izrazov)

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

ObrazloZitev:
Besedilo tega ilena pojasnjuje pomen izrazov, uporabljenih v tem odloku.

2. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne sluZbe
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7. ilen
(oblika zagotavljanja javne sluibe)

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

Stevilka k. o. Ime k. o.

91 Andrej ci
85 Berkovci
100 Bogojina
95 iikedka uas

90 Fokovci (v delu k.o.)
t0l Ivanci
86 IvanjSevci

8l Ivanovci
e') Kandevci

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

107 Martjanci
102 Mlajtinci
92 Moravci

9'.7 Mofvarj evci

106 NorSinci

96 PordaSinci

88 Prosenjakovci

84 Ratkovci (v delu k.o.)

78 Sebeborci

89 Selo

SrediSde

2 Suhi wh
93 TeSanovci

94 Vudja Gomila

2 Lastna oskrba rebivalcev s itno vodo se a na obmod u katastrskih obdin (k.o.):

(3) Izvajalec javne sluZbe iz prvega odstavka tega dlena je upravljavec javnega vodovoda, na

oUmoeii-tr.launega vodovoda, dolodenih v Programu oskrbe s pitno vodo'

Ime k. o.tevilka k. o.

Bukovnica98
Filovci99
Fokovci (v delu k.o.)90

Kmci (v delu k.o.)80

Londarovci6J

Ratkovci (v delu k.o.)84

Obrazloiitev:
Predloooziromaosnutekpredplsapredstavljazgoljinformativnidelovni.pnpomo.ek,gledekateregaob6l'ar'€,ia.Id-odl{odninskoall
kako druoate. predlaqane reaitve v prear&,'-ari ,iutru preapisa ne 5o60 nuino delspreietega predpisa (iesta totta 7' tlena uredbe o

Hiii""'.""j" ,i' ild;irpor.uiinri,,..ii i"vnega zna'aia (uradnr list Rs' 5t 24116)'

87
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Besedilo prvega odstavka je oblikovano v sHadu z doloiilom 6. ilena Zakona o gospodarskih
jnnih sluibah /ZGJS/, ki doloia, da lahko lokalna skupnost zagotavlja gospodarslce javne sluibe: v
reiijskem obratu, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju, z dajanjem lconcesij. V skladu
z doloiilom pmega odstavka 4. ilena Uredbe o oslabi s pitno vodo, zagotavlja obiina jovno sluZbo
za obmoije celolne obCine.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloCila prvega odstavka 7. in 8. Clena Uredbe
o oslvbi s pitno vodo, ki doloia, da so obmoija jovnega vodovoda doloiena s predpisom obiine in
da mora imeti javni vodovod upravljavca jwnega vodovoda.

3. Vrste in obseg storitev javne sluzbe

(l) V okviru storitev javne sluZbe upravljavec javnega vodovoda zagotavlja'.
1 . 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. obveSdanje 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 gaienje

poZarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred poZari,
5. redno vzdrZevanje prikljudkov najavni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu z dolodili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
7. porodanje v skladu z dolodili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z dolodili uredbe, ki ureja oskbo s pitno vodo,
f. izvalanje notranjega nadzora in drugih nalog, dolodenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno

vodo,
10. monitoring kemijskega in mikobiolo5kega stanja vode iz zajetja za pitno vodo,
ll. 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 ukepov v skladu s predpisi, ki
urejajo vodovarstvena obmodj a,

13. obdasno hidravlidno modeliranje javnega vodovod4
14. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s

predpisi, ki urejajo varswo pred naravnimi in drugimi nesredami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaZenja,
16. redno preve{anje podatkov o stavbah, ki so prikljudene na javni vodovod, v katastru stavb z

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

(2) Redno vzdrZevanje prikljudkov iz pete todke prvega odstavka tega dlena obsega:
- preverjanje in redno vzdri,evanje 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 vzdrtevanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in pusdanje pitne

vode na prikljudku, okvare obradunskega vodomera in podobno).

Predlog ozrroma osnutek predpisa predstavlja.zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne jamai odskodninsko alikako drugaae. Predtaqane reiitve v Dredlogu ati osnutku-predpisa ne OoaS nijno jet 
+Ireletega priplsa (S".t"-tfuk; z]lf-"n" ur"oo" opos.edovanru in ponovnr uporabr infbrmaci] ;avnega znaaara fi_rra"ilrt E, ii. i+)rof.

8. Clen
(vrsta in obseg storitev javne sluibe)
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Predloooziromaosnutekpredpisapredstavuazgoljinformativnidelovni.pripomltek,gledekateregaobtinane.iamei-od.Skodninskoali
kako druqaae. predtagane resitve v preOfi,.i afi#uti, predpisa ne bodo nuino oet'+lreietega predprsa (i€sta totka 7' eEna uredbe o

$;##:, ; ;"#irp"ijuil"ri-*u pvneea zna'aia (uradni lrst Rs' lt 24116)'

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstovkaje oblikovano na podlagi doloiila 22. ilena Uredbe o oskrbi s pitno vodo,
ki doloia, da v okviru storitev javne sluibe upravljavec javnega vodovoda zagolavua:
l. osktbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne sluZbe v sHadu s predpisi, standardi in normativi,

ki urejajo pitno vodo in oslerbo s pitno vodo,
2. obveiianje uporabnikov javne sluibe o inajanjujwne sluibe o njihovih obveznostih in imajanju

javne sluibe,
3. redno vzdrievanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrievanje jovnemu vodovodu pripadajoiih zunanjih hidrantnih omreiij za gaSenje

poiarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred poidri,
5. redno vzdrZevanje priHjuikov najavni vodovod,
6. vodenje evidenc v sHadu z doloiili uredbe, ki ureja oslcrbo s pilno vodo,
7. poroianje v skladu z doloiili uredbe, ki ureja oslcrbo s pitno vodo,

f. izdelavo programa oslnbe s pitno vodo v sHadu z doloiili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
f. inajanje notranjega nadzora in drugih nalog, doloienih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno

vodo,
10. monitoring kemijskega in mil<robiolo|kega stanja vode iz zajetja za pitno vodo,

11. monitoring koliiine iz zajetja za pilno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega
dovoljenja za oslcrbo s pitno vodo in monitoring zajetja za pilno vodo odvzete vode za drugo
rabo, ki ni oslcrba s pilno vodo, ie se ta odvzame iz javnega vodovoda v sHadu s pogoj i iz
vodnega dovolje nja ali koncesije.

12. oznaievanje vodovarstvenih obmoiij in imajanje drugih ul<repov v skladu s predpisi, ki
ur ej aj o vo dov ar s n e na o b mo ij a,

13. obiasno hidravliino modeliranje javnega vodovoda,

14. izdelava programa ulcepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s

predpisi, ki urejajo varstvo pred narovnimi in drugimi nesreiami,
15. izdelavo programa ulaepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaZenia,

16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so prikljuiene na javni vodovod, v katastru stavb z

dejanskim stanjem stqvb na obmoiju javnega vodovoda in
17. prikljuievanje novih uporabnikov javne sluZbe.

Besediio drugega odsavka je oblikovano na podlagi doloCila tretiega odstovka 22. ilena Uredbe o

oslabi s pitno vodo, ki doloia, da redno vzdrZevanje prikljutkov iz 5. toike prvega odstavka 22.

ilena Uredbe o oskrbi s pitno vodo obsega:

cpreverjanje in redno vzdrievanje priHjuika na javni vodovod takn, da ni negativnih vplivov na

zdrqvsNeno ustreznosl pitne vode injavni vodovod ter da je prikljuiek vodotesen,

. zdgotdyljanje delovanja obraiunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslouje, in

. interventno vzdrievanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puiianje pitne vode na

priHjuiku, okvare obraiunskega vodomera in podobno)-

Na tem mestu moramo opomniti na doloiilo Sestega odstqvka 16. ilena Uredbe o metodologiji za

oblikovanje cen storitev ibveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varstva okolja, ki doloia, da

omreinina (del cene, ki vHjuiuje stroike iovne infrastrukture iavne sluibe oskrbe s pitno vodo)

vkljuiuje tui.di stroike obnoie in vzdrievanja prikljuikov na javni vodovod v obsegu nalog inajalca

iwne itu1be oslcrbe s pitno vodo v skladu s predpisi, ki ureja oslwbo s pitno vodo'

f. ilen
(Program oskrbe s Pitno vodo)

( I ) Javna sluZba se izvaja v skladu s Progtamom oskrbe s pitno vodo'
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(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
koledarskem 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 lpogled v pot{'en Program
oskrbe s pitno vodo na sedeZu izvajalcajavne sluZbe.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstqvka 25. ilena Uredbe o
oslvbi s pitno vodo, ki doloia, da se jovna sluiba imaja v sHadu s programom s pitno vodo.
Ob navedenem moramo opomniti, da se Program osktbe s pitno vodo na podlagi evidenc iz 24.
ilena Uredbe o oslqbi s pitno vodo izdela za vsako obiino posebej in vsebuje naslednje vsebinske
sHope:
l. osnovne podatke, ki so podatki o:
. inajalcu jdvne sluibe,
o obiini inajanja javne sluZbe,
o predpisih in drugih pravnih aktih, ki urejajo inajanje javne sluibe, vHjuino z doloiitvijo

inajalca javne sluibe in
o obmoijih javnih vodovodov,kjer se inajajavna sluiba,
2. podatki o infrastrukturi in osnovnih sredsnih, namenjenih opravljanju javne sluibe, ki so

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

vodovoda,
. zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo in njihovih zmogljivostih za oslabo s

pitno vodo,
o vodnih pravicah za zajetja iz prejinje alineje,
c vodovarsNenih obmoijih, njihovem oznaievanju in inajanju drugih ulcrepov v skladu s predpisi,

ki urejajo vodovarstvena obmoija, in
. cenah obveznih storilevjavne sluibe:
3. podatkih o naiinu inajanja javne sluZbe, ki so podatki o:
o itevilu prikUuikov in odjemih mest na jovnem vodovodu,
c vzdrievanju in iiiienju javne infrastruhure, namenjene inajanju jwne sluibe,
o ulrrepih za zagolavljanje zdravsnene ustreznosti pitne vode v javnih vodovodih,
. ulsepih za zmanjievanje vodovodnih izgub v javnih vodovodih,
o ulaepih za zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo,
o reZimu nadomeiianja rezervnih zajetij za pitno vodo v sHadu s sedmim odstqvkom 16. ilens

Uredbe o oskrbi s pitno vodo,
o naiinu obveiianja uporabnikov javne sluibe,
o izvajanju posebnih storitev z uporabo javne infraslruhure in
o iavnih povriinah, za katere se iz javnega vodovoda zagotovlja pitna voda za pranje, namakanje

ali osl<rbo s pitno vodo, ki je namenjena sploSni rabi.
Besedilo drugega odstavko je oblikovano na podlagi tretjega odstavka 25. ilena Uredbe o oslnbi s
pilno vodo, ki doloia, da predlog programa oslcrbe s pitno vodo priprovt inajalec javne slutbe za
obdobje itirih futledarskih let in ga posreduje obiini v usHaditei naipozniie di 31. oloobra v
kaledarskem letu pred zaietkom njegove uveljavitve. Ko ie progrim ut-kloim z obiino, ga
odgovorna oseba imajalca javne sluZbe potrdi.
Inajalec javne sluzbe poilje potrjen program oslvbe s pitno vodo ministrstvu najpozneje do 31.
decembra v letu pred zaietkom njegove veljavnosti na naiin, objavljen na spletni stiini minisrrstua.

Predlog onroma osnutek predpisa Dredstavlja,zgoll informativnr delovni pnpomoaek, glede katerega obtrna ne jamci odikodninsko alikako druga'e Predlaqane resitve v oredlogu ali osnutku predpir" n" uoal nlffi.l sprejetega predprsa (Eesta toeka 7. atena uredbe oposredovanju in ponovni uporabi rnFormac; j"rn"g" ,n.a;" iUr"o"ilot 
-ri, 

ii. iqlrO.
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Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila petega odstavka 25. ilena Uredbe o

oslrrbi s pitno vodo, ki doloia, da mora inajalec jovne sluibe uporabnilcom javne sluibe omogoiiti
vpogledv potrjen program osbbe s pitno vodo na sedeiu inaialca javne sluZbe.

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 z javnim vodovodom v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo

objektov, tehnidnim pravilnikom in tem odlokom.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila tretjega odstavka 9. ilena Uredbe o oslabi s pitno vodo,

ki doloia, da morajo biti predvidena poselitvena obmoija pred zaielkom uporabe stavb na niih
opremljena z javnim vodovodom, ie je predvideno, da bodo na niih izpolnieni pogoji iz prtega ali
drugega odstavka tega ilena.

4.1 .'l . Oskba s pitno vodo na obmodju, ki je opremljeno z javnim vodovodom

I l. ilen
(prikljuiitev na javni vodovod)

(1) 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.

i3) V novih vedstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne dele stavbe (stanovanjske in
poslovne) zagotavljeno me{enje porabe pitne vode z lodenimi obradunskimi vodomeri.

(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem inZenirskem objektu mora biti zagotovljeno

pred odjannim mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne sluZbe.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega dlena se v primerih, ko se na kmetijskern gospodarstvu ali v
nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokoZeno celoto in imajo enega lastnika, s pitno vodo iz

javnega vodovoda oskrbuje ved stavb, lahko zagotavlja odjem pitne vode na enem odjernnem

mestu.
(6) Nadrtovanje in gradnjo prikljudka na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe ali

gradbenega inienirskega objekta, ki se prikljuduje najavni vodovod.

iZ) Nacrtovanje in gradnjo prikljudka izvede upravljavec vodovoda na stro5ke investitorja oz.

lastnika stavbe, ali gradbenega inienirskega objekta.

Obrazloiitev:
Beseililo prvega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavkn !0. t]ery Uredbe o

oslabi s'pitni vodo, ki doloCa, da morata biti stavba ali gradbeni inZenirski objeH iz prvega

odstovka'3. ilena (Jredbe o osbbi s pitno vodo, ki leii znotai obmoCja javnega vodovoda, f;ier se

Predlogoziromaosnutekpredpigpredstavljazgoljinforma[vnidelovni.pripomo.ek,gledekateregaob.inaneiamdi-od'ikodninskoali
kako .truoade. predtaoane reiitve v preorog,]'ir, 6i;uii, predpisa ne bodo nuino del sprejetega predpisa (3esta toaka 7. alena uredbe o

pi.iJor'""1"," pondvnr uponbi informacij lavnega znadala luradnr list Rs' 3t' 24116)'
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inaja jawa sluiba, priHjuiena na jqvni vodovod v sHadu s predpisom obCine, ki ureja javno
sluZbo.
Besedilo drugega odstdvl@ je oblikovano na podlagi dolodila drugega odstavlca 10. Clena Uredbe o
oslabi s pitno vodo, ki doloia, da mora biti na jovni vodovod priHjuiena vsaka stavba ali gradbeni
in:Zenirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z
o b r aiuns kim vo do me r om.
Besedilo tretjega odstavkn je oblikovano na podlagi doloCila tretjega odstavla 10. ilena Uredbe o
oslrbi s pitno vodo, ki doloCa, da mora biti v veistanovanjskih stavbah za posamezne dele stavbe
(stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z loienimi obraiunskimi
vodomeri.
Besedilo ietrtega odstwka je oblil<ovano na podlagi doloiila ietrtega odstavl@ 10. ilena Uredbe o
osl<rbi s pitno vodo, ki doloia, da mora biti merjenje porabe pttne vode y stavbi ali gradbenem
inZenirslczm objelau zagotovljeno pred odjemnim mestom, do katerega lahla dostopa inajalec
javne sluZbe.
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila petega odstavka 10. ilena Uredbe o
oslabi s pitno vodo, ki doloCa, da se ne glede na drugi odstavek 10. ilena Uredbe o oslqbi s pitno
vodo v primerih, lro se na bnetijskem gospodarsnu ali v nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo
zaoltoteno celoto in imajo enega lastnika, s pitno vodo iz javnega vodovoda osbbuje vei stavb,
lahlco zagotavlja odjem pine vode na enem odjemnem mestu.
Besedilo iestega odstavka je oblikovano na podlagi doloCila iestega odstavlra 10. ilena Uredbe o
oslqbi s pitno vodo, ki doloia, da mora naCrto'vanje in gradnjo priHjuCka na javni vodovod
zagotoviti lastnik stwbe ali gradbenega inZenirskega objeha, ki se priHjuiuje na javni vodovod.
Besedilo sedmega o^tavka je oblikovano na podlagi doloiila Cette alineje 7. Clena Zakona o
gospodarskih javnih sluZbah /ZGJS/, ki doloCa, da se z odlokam o naiinu opravljanja gospodarske
jwne sluZbe doloii pravice in obveznosti uporabnikaw

12.6len
(prepoved prikljuiitve na javni vodovod)

(l) Stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta, za katerega odvajanje in di5denje komunalne
odpadne vode, ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode,
in predpisi, ki urejajo odvajanje in diSdenje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec ne
sme prikljuditi na jar.ni vodovod.
(2) ie lastnik stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta za rabo pitne vode iz javnega vodovoda,
ki ne Steje za lavro sluZbo, ni pridobil vodne pravice s predpisi, ki urejajo vode, izvajalec javne
sluZbe stavbe ali gradbenega inZenirskega objeka, v delu, ki se nanaSajo 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 pmega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstovka 11. Clena lJredbe o
oslqbi s pitno vodo, ki doloia, da stqvbe ali gradbenega inienirskega objelaa, za katerega
odvajanje in cilienje komunalne odpadne vode, ni urejeno v sHadu s predpisi, ki urejajo emisije
snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in iiicenje komunalne in
padavinske odpadne vode, inajalec javne sluibe ne sme priHjuiiti na javni vodovod.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila dragega odstavka I l. Clena I1redbe o
oslcbi s pitno vodo, ki doloia, da ie lastnik stavbe ali gradbenega intenirskega objeHa za rabo
pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne iteje za javno sluibo, ni pridobil vodne pravice s predpisi, ki

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgoli informativni delovni pripomoiek, glede katerega obtina ne jamai odikodninsko ali
kako drugaae. Predlagane regitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nulno del sfrejetega pripisa lseta t6ifa z. &ena ureoue oposredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, St, 24116).
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urejajo vode, inajalec javne sluZbe stavbe ali gradbenega inZenirskcga objeha, v delu, ki se

nanaiajo na rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne iteje za jovno sluZbo, ne sme priHjuiiti na
jwni vodovod.
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi 93. ilena Gradbenega zakona /GV, ki nalaga,
da mora upravljavec pred izvedbo vodovodnega prikljuika preveriti, ali je za obiekt izddno
gradbeno dovoljenje.

13. EIen
(Ukinitev prikljuika stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta na javni vodovod)

(1) Ukinitev prikljudka stavbe ali gradbenega irdenirskega objekta na javni vodovodje dovoljena:
- v primeru odstranitve stavbe ali inZenirskega objekta;
- v primeru, daje na podlagi mnenja pristojnega organa obdine stavba v naravi ru5evina;
- v posebnih primerih na podlagi mnenja pristojnega organa obdine (ko je lastnik

nepremidnine neznarl).
(2) Zadasna ukinitev oziroma odjava prikljudka ni dovoljena.
(3) Vodovodni prikljudek se ukine na podlagi zahtevka uporabnika in izdanega soglasja za ukinitev
prikljudka.
(4) Ukinitev vodovodnega prikljudka obsega demontaZo vodomera in odstranitev spoja prikljudne

cevi na javnern vodovodu (vodovodna armatura, vgradna gamitura, cestna kapa...) ali skupinskern
prikljudku.
(5) Ukinitev prikljudka v primeru prve in druge alineje prve todke tega dlena izvede upravljavec
vodovoda po izvedeni ru5itvi samega objekta na stroske uporabnika, s dimer prenehajo obveznosti

in pravice iz naslova javne vodooskbe na predmetni lokaciji.
(6) Ukinitev prikljudka v primeru tretje alineje prve todke tega dlena izvede upravljavec vodovoda

na stroike obdine.

ObrazloZitev:
Besedilo prvega, drugego in tretjega odstovka doloia primere, ko ie dovoliena odslranitey
priHjuila stovbe ali gradbenega inZenirskega objeka na iavni vodovod.

V skladu z doloiilom 6. toik! i. ilena Gradbnega zakona /GV ()radni /is, R.S, J, 67/17 in 72/17 -
popr.), je gradnja inedba gradbenih in drugih del povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo,

reknnstrulcijo, vzdrievanje objeda, vzdrZevalna dela v javno korist, odstranitev in spremembo

namembnosti. V sHadu z 28. toiko 3. ileno Gradbnega zakona /GV je odstranitev inedba del, s

katerimi se objeH odstanijo, porusijo ali razgradiio ysi nadzemni in podzemni deHi objeha.

Odstranitev objeha se lahko zaine na podlagi priiave gradnje (5. ilen GZ); na podlagi doloiila
drugega odstavka 5. ilena Zafutna o gospodarslcih iavnih sluZbah /ZGJS/, ki doloCa, daie uporaba
javnih dobrin, ki se zagotwljajo z obveznimi gospodarskimi iavnimi sluibami obvezna.

v sktadu z doloiilom uredbe o raanrSianju objelaov (Ilradni list RS, it. 37/18), so priHiudki, s

katerimi se objekt prikljuiuje na javno gospodarsko infrasnukuro, sestavni del objeua.

Besedilo lretjiga, ietrtega in petega odstavka je oblikovano na podlagi: Sestega odstsvka 10. Clena

Uredbe o oiibi t pitno vodo, ki doloia, da mora nairtovanje in gradnio priklfuCla na iavni
vodovod zagotoviti lastnik stovbe ali gradbenega inienirslcega objeHa, H se priWlgyle na iawi
vodovod; diloiila ietrte alineje 7. Clena Zakana o gospodarskih javnih sluibah /ZGJS/, ki doloia,

da se z odlolam o naiinu ipravtjanja gospodarske javne sluibe doloii pravice in obveznosti

uporabnikov ;

14. ilen

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgo|j informativni delovni.pripomotek, gtede katerega obcina ne iamdi-od-skodninsko ali

r"i" O?rg.6. pr"dl"gane regiwe v preoroq;iti6siutt<u preopisa ne bodo-nujno del spreietega predpisa (iesta to'ka T dena L1redbe o

piilo""'""j, i" p"*"ni uporabi informacij iavnega znaiaia (Uradni list Rs, it 24116)'
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(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)

0brazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila 6. ilena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki doloCa, da se

lahko lastna oslrba s pitno vodo izvaja na obmoCjih kjer obiina ne zagotavlja javne sluibe in na
podlagi doloiila prvega odstavka 12. ilena Uredbe o oslabi s pitno vodo, ki dolo{a, da v stavbi, ki
leii znotraj obmoija javnega vodovoda, kjer se inaja javna sluiba, ni dovoljena lastta osbba
prebivalcev s pitno vodo. Nadalje Operativni program osfube s pitno vodo RS za odbobje 2016-
2021 ugotavlja, da so prebivalci oddaljeni manj kot 200m ftuffer obmoije) odjovnega vodovoda te
1 00o% opremljeni z javnim vodovodom.

4.1.2. Oskba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno z javnim vodovodom

15.6len
(uporaba zajetij za pitno vodo)

Zajetja 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.

OhruzloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila tetjega odstavka 12. ilena Uredbe o osfubi s pitno
vodo, ki doloia, da se zajetja za pilno vodo, iz katerega se s pitno vodo oslvbuje javni vodovod, ne
smejo uporabljati za lastno oslabo prebivalcey s pitno vodo ali druge rabe voda.

4.2. Evidence
16. ilen

(evidence)

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

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiil 24. Clena Uredbe o oslcrbi s pitno vodo, ki doloia, da
inajalec jwne sluibe vodi evidenco o:
l. javnih vodovodih, s katerimi upravlja, in obmoijih vodovodov,
2. uporabnikih javne sluibe,
3. prikljuikih na javni vodovod in odjemnih mestih,
4. zajetjih za pitno yodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo,
5. vodnih pravicah za zajetje iz prejinje toike,
6. vodni bilanci javnega vodovoda,
7. vzdrZevanju in iiiienju javne infrastrukture, namenjene inajanju jwne sluibe, in
8. stroikih in cenah obveznih storitev javne sluibe.

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

kedlog oziroma osnutek predpisa predslavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne jam6 od$kodninsko ali
kako drugate. Predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprEeteqa pr;pisa (S6ta 6tka 7. alena uredbe oposredovaniu in ponovni uporabi informacu iavnega znaaaja (tjradni list RS, !i. 24116). -

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.
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17. Elen
(prekinitvc oskrbe s pitno vodo uporabnika)

Izvajalec lahko uporabniku prekiniti oskbo 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 interno vodovodno napeljavo,
- ne dovoli pregleda inteme vodovodne napeljave,
- ne dovoli pregleda in popisa obradunskega vodomera,
- ne dovoli popravila ali obnove prikljudka,
- ne omogodi ali dovoli predelave prikljudka.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavka 23. ilena Uredbe o oslabi s pitno vodo,

ki doloia, da lahko upravljavec jovnega vodovoda uporabniku javne sluibe prekine oslvbo s pitno
vodo, ie uporabnik s svojim ravnanjem ogroia nemoteno in varno oslcrbo s pitno vodo drugih
uporabnikov j avne sluZbe.

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

(l) V primeru pomanjkanja pitne vode, zaradi katere je lahko ogroZena zmogljivost oskrbe s pitno
vodo, lahko upravljavec javnega vodovoda omeji odjem 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 oskbo s pitno vodo v primeru
izvedbe vzdrlevalnih del najavnem vodovodu ali prikljudkih najavni vodovod.
(3) V primeru nadrtovanih vzdrZevanih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem dasu in
trajanju prekinitve 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 prekiniwe ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne sluZbe obvesti na krajevno

obidajen nadin takoj, ko je to mogode.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila ietrtega odstavl@ i,5. ilena Uredbe o oslabi s pitno

vodo, ki doloia, da lahko upravljavec vodovoda, v primeru pomanjkanje pitne vode ali poikndb
jovnega vodovoda, zaradi katerih je lahko ogroiena zmogljivost osl<rbe s pitno vodo, omeji odjem

pitne vode iz javnega vodovods, pri iemer mora upoitevali, da ima osl<rba s pitno vodo prednost

pred drugimi rabami vode.

4.4. Izvajanjejavne slu2be v primeru izrednih dogodkov

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

( 1) Izvajalec javne sluzbe mora v primeru izrednih razmer izvajati javno sluZbo v skladu z Nadrtom

zaSdite in re5ivanja - oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer.

(z) s,-sti oskrbe s pitno vodo v primerihlz prvega odstavka tega dlena se krijejo iz obdinskega ali

drZavnega proraduna.

Predloqoziromaosnutekpredpisapredstavliazgoliinformativnidelovnl.pripomotek,gledekateregaobtinanejamti-odskodninskoall
kako drugaae. predtagane re6itve v preorogJ atr ;si*ru predpisa ne bodo nuino det lpreietega predprsa (testa toaka 7. dena Ljredbe o

;;;"-r'""r;,; rrd";r upomoi infbrmacii pvnega znaiaja (uradni list Rs' gt' 24l16)'
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Obradoiitev:
Besedilo je oblilovano na podlagi doloiila ltirinajste toikz prvega odstavl@ 22. Clena Uredbe o
oslqbi s pitno vodo, ki doloCa, da upravljavec javnega vodovoda v ol<viru storitev jwne sluibe
zagotavlja izdelavo programa ulaepov v primerih izrednih dogodkor na jatnem vodovodu v sHadu
s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesredami.

4.5. Evidentiranje kolidine odvzete pitne vode iz javnega vodovoda

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

(l) Vodarina se uporabnikom storitve oskbe 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. lzttajalec pri uporabnikih najmanj
enkrat letno ugotavlja dejansko porabo (celotno kolidino pitne vode izmerjene z obradunskim
vodomerom) in opravi poradun za preteklo obradunsko obdobje.
(2) Ce se poraba pitne vode ne ugotavlja z obradunskim vodomerom, se vodarina obraduna glede na
zmogljivost prikljudka, dolodeno s premerom prikljudka ob upo5tevanju normirane porabe pitne
vode, v skladu s predpisom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi doloCila prvega odstsvka 18. Clena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarshh javnih slutb varstva
okolja, ki doloia, da se vodarina uporabnikam storitev oslabe s pitno vodo, pri katerih se poraba
ugotdvlja z obraiunskim vodomerom, obraiunava glede na dobavljeno koliCino pitne vode v m3.

Obraiunava se glede na dejansko porabo v preteWem obraiunskem obdobju. Inajalec pri
uporabnikih najmanj enbat letno ugotavlja dejanska porabo in opravi poraiun za preteklo
obraiunsko obdobje.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila tretjega odstavka 18. Clena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluZb varstva
okolja, ki doloia, da Ce se poraba pitne vode ne ugotavlja z obraiunskim vodomerom, se vodorina
obraiuna glede na zmogljivost priHjuila, doloieno s premerom priHjuika, ob upoStevanju
normirane porabe pitne vode ki znaia 1,20 m3 na dan za vodomer s fahorjem omreinine 1. Za
druge premere priHiuika se normirana poraba doloii sorozmerno z upoStevanjem pripadajoiega
fahorja omreZnine iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obCinskih
gospodarskih jwnih sluZb varstva okolja.

21. ilen
(zagotavljanje skladnosti pitne vode)

(l) Upravljavec javnega vodovoda mora zagolavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne
vode.
(2) Upravljavec javnega vodovoda mora imeti zaposleno odgovorno osebo za zagotavljanje
skladnosti z zahtevami repubtiskega predpisa o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno
izobrazbo naravoslovne, tehnidne ali zdravstvene smeri.

Predlog ozirom-a osnutek predpisa predstavlia.zgolj informativni delovni pripomoeek, glede katerega obaina ne iamti odskodninsko alikako drugade.. Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku_predpisa 
.ne bodo nulno det spiej"t"gu pr;;i* iG;;li;-z]-dena u,eoue oposredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadala (iJradni tist RS, {. iqtro. ' ' -

4.6. Zagotavljanje skladnosti pitne vode
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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 cisterne.

(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 prejSnjih 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 sistem za oskrbo s pitno vodo in mestih uporabe pitne
vode.
(5) Ne glede na prej5nji odstavek mora izvajalec jar.ne 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 zrnanj5a 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, bolni5nice, restawacije ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je
posledica hiSnega vodovodnega omreZja ali njegovega vzdrLevanja, odgovoren lastnik ali
upravlj avec j avnega obj ekta.

Obrazlotitev:
Besedilo prvega odstavla je oblikovano na podlagi doloiila 7. ilena Pravilnika o pitni vodi, ki
doloCa, da mora upravljavec zagotavljati sHadnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Ob tem
moramo opomniti ie na doloCilo tretjega odstavka 6. ilena Pravilnika o pitni vodi, ki doloia, da
mora imeti upravljavec zaposleno odgovorno osebo za zagotavljanje sHadnosti z zahtevami
Pravilnika o pitni yodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo nardvoslovne, tehniine ali
zdravstvene smeri-
Besedilo drugega odstovka je oblikovano na podlagi doloiila 8. Clena Provilnika o pitni vodi, ki
doloia, da mora biti sHadnost zagotuv$ena:
. na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda,
o v objektih za Foizvodnjo 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 pakira,
. v primeru oskrbe s pitno vodo s cistemami: na mestu iztoka iz cisteme.
Besedilo tretjega odstavka je oblilavano na podlagi doloCila prvega odstavka 10. Clena Pravilniko
o pitni vodi, ki dotoCa, da mora uprcv\oeec inajati notranii nadzor. V sWadu z doloCilom ietrtega
odstavkn 10. Clena Pravilniko o pitni vodi, ki doloia, da se notranji nadzor izvaja v sHadu s

predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost iivil.
'Besidtlo 

ietrtega odstavki je oblikovano na podlagi doloiila pmega odstavka 9. Clena Provilnika o

pitni vodi, H doloaa, da se ne glede na 7. ilen Pravilnika o pitni vodi \teje, da je upravljavec
'izpolnil 

svoje obyeznosti, kadar dolwie, da je vzrok nesHadnosti hi1no vodovodno omreiie ali
njegovo vzilrievanje. Hiino vodovodno omreiie zaiema cevovod, opremo in napr(Ne, ki so vgraiene

mei priHjuikom na sistem za osbbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode 
-

Besidito'puega odstavka je oblilavano na podlagi doloiila drugega odstavka f. ilena Pravilnika o

pitni voii, ki-doloia, da mora upravliwec ne glede na pmi odstavek 9. clenga Provilnika o pini
'vodi, 

ludar obstaja sum, da zaradi hilnega vodovodnega omreija pitna voda ni sHadna, zagotoviti:

t. priporocila lastnikom objehov o ubepih za zmoniianje ali odpravo weganja in/ali

2.'uLrepe kot so ustrezne metode priprave, za yremeltbg lastnosti vode pred dobavo, tako dq se

zminjia ali odpravi tveganje, da voda po dobavi ne bi bila sHadna in

kedloooziromaosnutekpredpisapredslavljazgoljinformativnidelovni.yipomotek,gledekateregaobcinaneiamai-odlkodninskoali
i.:ilffi;[.;d;;"*i[r" "'pr.oiogJ"ri 

;.nutku predpisa ne bodo nuino del spreietega predpisa (sesta totka 7 
'lena 

uredbe o

il J"-t rt, ri, ir""'*i rponoi inrbtmacii iavnega zna'aja (uradni list Fs' st 24116)'
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3. ustrezno obveiianje porabnilov in posredovanje priporoiil o vseh moinih dodatnih ubepih za
odpravo nesHadnosti, ki bijih morali sprejeti.

Besedilo iestega odstavkaje oblilovano na podlagi doloCila tretjega odstavka 9. Clena Pravilnika o
pitni vodi, ki doloCa, da v javnih objeHih (vrtci, iole, bolniinice, restavracije ipd.) je za odpravo
nesHadnosti, ki je posledica hiinega vodovodnega omreija ali njegovega vzdrZevanja, odgovoren
lastnik ali uprovljovec javnega objelaa.

5. Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne sluZbe

5.1 . Pravice uporabnikov storitev javne sluZbe

22. Clen
(pravice uporabnikov storitev javne sluibe)

( I ) 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 inZenirskega objekta na javni

vodovod,
- povedati odjem pitne vode.

Obrazloiitev:
Z besedilom tega odstavka so doloiene pravice uporabnika javne sluibe.

5.2. Obveznosti uporabnikov storitev javne sluZbe

23. ilen
(obveznosti uporabnikov storitev javne sluibe)

(1) Uporaba storitev jarme sluZbeje za uporabnike storitev obvezna.
(2) Uporabniki ravnajo tako, da se prikljudijo na jar.ni vodovod pod pogoji, ki jih predpi3e

upravlj avec.
(3) Uporabniki morajo:

- prikljuditi se na javni vodovod le s soglasjan upravljavca,
- vzdrtevati notranji vodovod z vserni objekti in napravami,
' vzdrievati notranji vodovod tako, da je 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 svojem zemlji5du v zvezi
z javnim vodovodom,

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

- zagotoviti izvajalcu javne sluzbe dostop za odditavanje, pregled, vzdrzevanje ali
zamenj avo obradunskega vodomera,

- zagotoviti izvajalcu javne sluZbe dostop za izvajanje vzdrZevalnih del na prikljudku
stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta najavni vodovod,- v roku 8 dni od nastanka sprernemb pisno obveSdati izvajalca javne sluZbe o spremernbi
naslova, lastnistva in drugih sprernembah, ki vplivajo na opravljanje storiiev javne
sluZbe,

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavua.zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne jam6 odskodninsko alikako drugale. Predtagane reSrtve v predtogu ati osnutku-predpisa ne ooa6 nrjno oeflpl,"ejetega pre;pisa (Eesta t6lfu z]li"n" u."oo" oposredovaniu in ponovni uporabi informacij javnega znataja (iJradni tist nS, li. iclrc). ' '
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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 delitve stroSkov porabljene pitne vode v vedstanovanjskih stavbah,
- upo5tevati vardevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskbi s pitno vodo,
- urediti odjemno mesto skladno z zahtevami upravljavca javnega vodovoda,
- odjernno mesto zavarovati pred zmrzovanjem,
- pisno obve5dati upravljavca javnega vodovoda o odvzernu pitne vode iz hidrantov,
- odgovarjati za Skodo, ki jo s svojim ravnanjem povzrodijo na javnem vodovodu,
- odgovarJ'ati za ikodo 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 inZenirskega 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 vzdrZevanje upravljavcu je izveden z vzpostavitvijo dobave pitne

vode.

Obrazlotilev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila ietrte alineje 7. ilena Zakona o gospodarskih javnih
sluibah /ZGJS/, ki doloia, ds se z odlokom o naiinu oprovljanja gospodarske jovne sluZbe doloii
pravice in obveznosti uporabnikov.

5.3. Prehod za dostop do vodovodnega omreZja

24. ilen
(zagotovitev prehoda)

(1) Za zagotovitev 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 neprernidnine iz pwega odstavka tega dlena, mora upravljavec javnega vodovoda, v
primeru prehoda, na nepremidnini vzpostaviti prvotno stanje.

ObrazloZilev:
Z besedilom prvega odstavko se doloia obveznosl lastnika nepremiinine, preko kate.re_je potreben

prehod za distop do vodovodnega omreZja ali prikljudka stavbe ali gradbenega inienirskega objekta

na javni vodovod, za zagotovitev nemotenega obralovanja in vzdrievania, da dovoli prehod. Kotie

doioieno z drugim odstavkom se na nepremiinini vzpostdvi pnotno stanie in v primeru posevka

povrne lastniku povzroiena ikoda zaradi izpada pridelka.

5.4. Odvzemi vode iz javnih hidrantov

25. Clen

(odvzem vode iz javnega hidrantnega omreZja)

Predlogoziromaosnutekpredpisapredstavl,azgoljlnformativnidelovnl.pripomotek,gledekateregaobt.nanejameiod.kodninskoali
kako drugaae. Predlagane reaitve v pr-"oiJgl 
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(l) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnern vodovodu za gasilske vaje, di5denje
obdinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cesti5d ali druga gradbara dela, za
javne prireditve, protipra5no Skropljenje obdinskih cest in za polnjenje cistem le na podlagi
predhodnega soglasja upravljavca javnega vodovoda, in de razmere na vodovodnem omreZju
dopuSdajo 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 stroSkov porabljene
vode.
(4) Uporabnik v skladu s tern dlenom je lahko samo obdina, gasilska druStva in 

^/eze, 
ter izvajalci

obdinskih ali drZavnih javnih sluZb.

Obrazlolitev:
V s adu z doloiilom 3. toikE 2. ilena Uredbe o oslcrbi s pitno vodo je del javnega vodovoda tudi
zunanje hidrantno omreije za gaSenje poiarov, ki je neloiljivo hidravliino povezano z javnim
vodovodom. Z besedilom se doloiajo pogoji za odjem vode iz javnega hidranta. Tako lahko
uporabnik odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za CiiCenje obCinskth cest, zalivanje
zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestiii ali druga gradbena dela, za jwne prireditve,
protipraino Slcropljenje obiinskih cest in za polnjenje cistern le na podlagi predhodnego soglasja
izvaj alca javne sluZbe, in ie razmere na vodovodnem omreiju dopuiCajo tak odvzem vode.

26. ilen
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja izvajalca javne sluZbe)

(1) Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni zagotavljanju poZame vamosti in morajo biti vedno
dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se vode ne sme odvzemati brez predhodnega soglasja
upravljavca, razen v primeru gaSenja poZara pod pogoji iz tehnidnega pravilnika o javnem
vodovodu.

(2) Zaradi registracije odvzete vode je potrebno najkasneje v Stiriindvajsetih urah obvestiti
upravljavca javnega vodovoda o odvzemu vode iz hidrantov.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikavano na podlagi doloiila 3. toike 2. tlena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki
doloia, da je del vodovoda tudi zunanje hidrantno omreZje za gaienje poZarov, ki je netoiljtvo
hidravliino povezano z javnim vodovodom. Na tem mestu moramo opomniti na doloCilo tetrte toikc
prvega odstavka 22. ilena uredbe o oslabi s pitno vodo, ki doloia, da mora upravljavec javnega
vodovoda v okviru storitev jovne sluibe zagotaijati redno vzdrievanje na javnem vodovodu
pripadajoiih zunanjih hidrantnih omreiij za gaienje poiarov v sHadu s predpisi, H urejajo varstvo
pred poiari.
V sHadu z 36.Clenom Zakna o varstvu pred polorom (IJr.lisl RS it.3/2007) morajo obiine lat
lastnih zagotavliati potrdila o brezhibnem delovanju sistema in inajanje tehniinega rmdzora na
hidrantih in hidrantnih omreijih. Stroike iz naslova pregleda hidrantov s strani pooblaiiene
i\|litucii: bijejo obCine. Na podlagi ugotovitev pregleda hidrantov se inajajo tekoii vzdrievalna
dela na hidrantih. V primeru, da so napake na hidrsntih take narave, daie pitrebno hidrant v celoti
zameniati predstavlja to investicijsko vzdrievanje, za katero zagotovi sreclstva obiina kot lastnica
infrastrukture.

27. tlen
(stro5ki odprave okvare ati poSkodbe hidranta)

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja.zgou informativni delovni pripomotek, glede katerega obaina ne iamti odskodninsko alikako druga'e Predlagane resitve v predlogu ali o$utku-predpsa n" oooi nljno oeriiq"t"gu pdpir" is";i6iia z]}ena ureaue oposredovanju in ponovni uporabi informacij iavnega znata.la (iJradni f,rt nS, *. iqltOl.
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Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta.
StroSki odprave okvare ali po5kodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.

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

5.5. Izredna kontrola todnosti obradunskega vodomera

28. ilen
(izredna kontrola toEnosti obradunskega vodomera)

(1) Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo todnosti obradunskega

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

toleranc, nosi stroSke izredne kontrole vodomera upravljavec. Vodarina se v tern primeru
uporabniku obraduna glede na porpredno mesedno porabo v predhodnan obradunskem obdobju.

(3) ie se pri kontroli obradunskega vodomera ugotovi, da la izkantje porabo vode v dopustnih
tolerancah, nosi stro5ke izredne kontrole vodomera uporabnik. Vodarina se v tern primeru
uporabniku obraduna glede na dejansko porabo (celotno kolidino pitne vode izmenene z
obraiunskim vodomerom).

Obrazloi,itev:
Besedilo je oblikavano na podlagi doloiila pmega odstavka i,8. ilena Uredbe o metodologiji za

oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varsna okolja, ki dolo[a, da
se vodarina uporabnikom storitve osl<rbe s pitno vodo, pri katerih se poraba ugotavlja z
obraiunskim yodomerom, obraiunava glede na dobavljeno koliiino vode v m3. ObraCunava se

glede ru dejansko porabo v preteHem obra'unskem obdobju. Izvajalec pri uporabnikih najmani

enbat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poraiun za prete o obraiunsla obdobje.

29. ilen
(dostop do javnega vodovoda)

Javni vodovod in prikljudek stavbe ali gadbenega 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.

Obrazlotitev:
z besedilom se doloia zahteva po dostopnosti javnega vodovoda in vodovodnega priHiuika z

vodomernim mestom inaialcu iwne sluibe, sai se le na ta nacifi lahko zagotavlja nemoteno redno

vzfuZevanje priHjuikot na iini vodovod, ki v sHadu z dolotilom tretiega odstavka 22. ilena

Uredbe i oitoti t pitno vodo obsega: . preverjanje in redno vzdrievanie priHjuika na iavni
vodovod talco, da ni negativnih tplivoi na zilravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da

je priHjuiek vodotesei; . ngoiovlianje delovanja obraiunskega vodomera v sqadu.z merili, H

ur4aii meroslouje, in. inteientni vzdrievanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr' lomi in

luitlni, pitn" oide na prikljuiku, okvare obracunskega vodomera in podobno)'
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5.6. Obveznosti izvajalcev del

(obveznosti izvajalcev u", r",lr';."rtii"" in uporabnikov zemljili)

ObrazloEitev:
Z besedilom se doloCajo obveznosti izvajalcev del vzdrZevanja in gradnje objelaov druge ter
lostnikov ali uporabnil<ov zasebnih zemljiii, v laterih poteka javni vodovod, da morajo pri uporabi
zemljiii, vzdrievanju ali gradnji infrastruldure zagotoviti, da ne pride do poikodb javnega
vodovoda in vodovodnih priHjuCkov.

6. Viri financiranja jar.ne sluZbe

31.6len
(viri fi nanciranja storitev)

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.

32. ilen
(sredstva za rarntoj infrastrukture)

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:

kedlog oziroma osllutek predpisa predstavl)a.zgolj rnformativni delovnr pripomocek, glede katerega obaina ne jam6 odakodninsko alikako druga'e Predlagane reiitve v predlogu aI osnutku preoplsa ne ooo6 n'uino-oel sprejetega prcdp6a (sesta totka 7. clena uredbe oposredovanju in ponovni uporabi informacu javnega znataja (iJradni f,rt nS, #. i+Ael. - -

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiil 59. in 60. ilena Zakona o gospodarskih jovnih sluibah
/ZGJI. V sHadu z doloiilom 59. ilena Zakona o gospodarskih jovnih sluibah /ZGJS/ uporabniki za
uporabo javnih dobrin, ki so glede na posatneznega uporabnika ati glede na doloiljive skupine
uporabnilav izmerljive, plaiujejo ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki talfe, tit<se,
nadomestila ali povraiila. Nwedene ene se lahko subvencionirajo. Z alaom, s katerim se doloii
subvencioniranje, se doloCita tudi viiina in vir subvencij. Sredstva za subvencije pa se zogotovijo v
proraCunu obiine (60. ilen ZGJS).

(1) Izvajalci del vzdrZevanja 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 pwega odstavka tega dlena si mora izvajalec del
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.
(3) Pred pridetkom vzdrZevalnih 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 poSkodb pri upravljavcu javnega vodovoda in poravnati vse stro5ke popravila.
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Obrazlolitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila 16. ilena Uredbe o metodologii za oblilavanje cen
storttev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varstva okolja, ki doloCa, da je predraCnsko
sestava cene oslabe s pitno vodo sestavljena iz omreinine in vodarine. Ob navedenem so med viri
Jinanciranja infrastruhure navedena tudi sredstva iz dolgoroinega lcreditiranja. To besedilo je
oblilavano na podlagi doloiila 63. ilena Zakona o gospodarskih javnih sluzbah /ZGJS/, ki doloia,
da se lahko infrastruHurni objelai gospodarskih javnih sluib financirajo iz sredstev, dobljenih s
kratkoroinimi ali dolgoroinimt posoj ili.

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

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

Obrazlotitev:
Besedilo je oblilrovano na podlagi doloCila leste alineje 7. Clena Zakona o gospodarskih javnih
sluZbah /ZGJS/, ki doloia, da se z odlolom o naiinu opravljanja jwne sluibe dolo1i tttdi vrsta in
obseg objekov in naprav, potrebnih za inajanje gospodarske jovne sluibe, ki so lastnino lokalne
skgpnosti ter del javne lastnine, ki je inno dobro in varstvo, ki ga uiiva. Ob tem moramo opomniti

ie na doloiilo 3. toike prvega odstnka 2. ilena Uredbe o osbbi s pitno vodo, ki doloCa, da je jnni
vodovod yodovod, H je kot obCinska gospodarska infrastruhura namenjen inajanju javne sluibe;
del javnega vodovoda je tudi zunanie hidrantno omreije za ga1enje poiarov, ki je neloiljivo
povezano z javnim vodovodom.

Predloqoziromaosnutekpredpsapredstavljazgoljinformativnidelovnl.pripomoeek,gledekateregaodinanejam.i-odjkodninskoali
ffi;ru;.;. ffi;;;;;'i*ii". , p"ar"gJ.ri 6snutku predpisa ne oodo nuino detlpreletesa predpisa (Sesta toaka 7. alena uredbe o

pLiJ'""',i"tr'i;, p"dr;i uponui inrbt*atij iavnega zna'aia (uradni list Rs' 5t 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.

33. 6len
(infrastruktura lokalnega pomena)

34. Ilen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)

(l) objekti in naprave, potrebne za izyainje javne sluZbe, ki so v lasti uporabnika, so prikljudki

stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta na javni vodovod'

Obrazloi,itev:
Brrrifti tego ilena je oblikovano na podlagi doloiila 15. toikc 2. ilena Uredbe o osbbi s pitno

voio, ki aiUeo, ai i, priHjuiek ttoib, oit gradbenega inienirskega objeha na javni vodovod

ceiouod odinnega iodiroia do odjemnega iesta in njegova oprema: priHjuiek na javni vodovod

je v lasti listniti stnbe ali gradbenega inienirskega objekta in ne sodi med objehe in opremo
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javne infrastruhure; priHjuini sklop na javni vodovod, odjemno meslo in obraiunski vodomer so
sestavni deli prikljuika najavni vodovod.
Odjemno mesto je, v sHadu z 2.ilenom Uredbe o oskrbi s pitno vodo, mesto spoja interne
vodovodne napeljave z obraiunskim vodomerom.

8. Cene storitev javne sluZbe

35. ilen
(oblikovanje cen)

(1) 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 izteqavo nepladanih obveznosti uporabnikov pooblasti pravno osebo, ki je izvajalec druge
lokalne gospodarske javne sluZbe v obdini. Izvajalec javne sluibe in pravna oseba uredita
medsebojne pravice in obveznosti s pogodbo, s katero podrobneje dogovorita nadin pobiranja pladil
in izte{avo nepladanih obveznosti v imenu in za radvt izvajalca javne sluZbe.

ObrazloZitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi tretjega odstavlto 149. ilena Zakona o varstvu
okolja /ZVO-|/, ki doloia, da vlada podrobneje predpiie metodologijo za oblikovanje cen,
oslrrbovalne stdndarde in tehniine, vzdrievalne, organizacijske ter druge ulaepe in normative zo
opravljanje jwne sluibe oskrbe s pitno vodo. Na navedeni pravni podlagi je Vlada RS v letu 2012
sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih
sluib varstva okolja, s katero je doloiila metodologijo za oblikovanje cen storitev obvezne obiinske
gospodarskc javne sluibe varsNa okolja za oskrbo s pitno vodo. Na tem mestu moramo opomniti ie
na doloiilo 59. ilena Zakona o gospodarskih javnih sluibah /ZGJS/, ki doloia, da za uporabo
javnih dobrin, ki so glede posameznega uporabniko ali glede na dolo1ljive skupine uporabnikov
izmerljive, plaiujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, k je lahla v obliki tarife, takse,
nadomestila ali povraiila. Cene se oblikujejo in doloiajo na naiin in po postopku, ki ga doloia
zalan ali odlok lokalne skupnosti v sHadu z zakonom. Cene se lahko subvencionirajo. Z abom, s
katerim se odloii o subvencioniranj cene, se doloiita tudi viiina in vir subvencij. Subvencije so
lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in koliiini porobljenih ali nudenihjavnih dobrin.
Besedilo drugega odstavkt je oblikovano na podlagi doloCila drugega o^tavka l. ilena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varstva
olcolja, ki doloia da uredba doloia tudi ukrepe in normative, povezane z obraiunom cen storitev
j avnih s luib nj ihovin uporabnikom.
Besedilo tretjega odstqvka je oblikovano na podlagi 56.ilena Zakona o gospodarskih javnih
sluibah /ZGJS/, ki doloia, da za uporabo javnih dobrin, h so glede posemzenega uporabnika ali
glede na doloiljive skupine uporabnikov izmerljive, plaiujejo uporabniki ceno proizvoda ali
storitve, kiie lahko v obliki tarife, takse, nadomestila ali powaiila. Cene se oblikujijo in doloiajo
na naiin in po postopku, ki ga doloia zakon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom. Taka je
izstavlienie folour za plaiilo storitev javne sluZbe in poslediino izterjava neplaianih obveznosti s
strani uporabnikov, sestdvni de_l storitev posameznega gospodarske javne sluibe. Vendar pa lahko
inaialec javne sluibe na podlagi prostega urejanja obligacijskh razmerij, izbere pogidbenega
inajalca, ki v njegovem imenu in na njegov ratun izvede ta del natog iavne iruzbr. 

- -

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja,zgolj informabvni delovni pripomotek, glede katerega obaina ne jam6 odskodninsko alikako drugace Predlagane reartve v predlogu ali osnutku-predpisa n" uoa6 nrjno oer sireretega preiprsa isesta tilia zlilena ureooe oposredovanju in ponovni uporabi informacij iavnega znacaja (iJradni f,st ns, ii. i+lrol.
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9. Javna pooblastila izvajalca javne sluZbe

36. ilen
(avna pooblastila izvajalca javne sluibe)

(l) Izvajalec javne sluzbe ima naslednj a j avna 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, kijih sprejmejo pristojni organi.

(2) Za izvajanje nalog iz prve alineje prej5njega odstavka tega dlena mora imeti izvajalec javne

sluZbe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
(3) Strokovno-tehnidne, organizacijske in razvojne nalogejavne sluZbe, ki z obdinskim aktom ali s

pogodbo z iz\ajalcen, 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:

- razvoj, nadrtovanje in pospelevanje dejavnosti javne sluZbe
- investicijsko nadrtovanje in gospoda{enje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje

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

Obrazlolitev:
Besedtlo prve alineje prvega odstavka je oblikovano na podlagi doloCila l1.toike 3.ilena
Gradbenega zakona /GV, H doloia, da ie mneniedajalec nosilec javnega pooblastila, ki daje

mnenja k dokumentaciji z vidila njegove pristoinost.
Besedilo druge in tretje alineje pntega odstavkn ie oblikovano na podlagi 7. ilena Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Sistema B d.o.o., ki doloia, da iavno podjetje poleg iavnega
pooblastila vodenja katastra gospodarskz jwne sluZbe, inaja tudi druga javna pooblastila, ki so

mu dana s predpisi, kijih sprejmeio prtstoini organi ustanoviteljic.
Na podlagi navedenega bo inajalec javne sluzbe inaial navedene naloge na podlagi podeljenega

javiega pooblastila. Navedeno doloiilo je oblilavano na podlagi doloiila drugega odstavka 121.
' 

ilena {Jstwe Republike Slovenije /Ustqva RV, ki doloia, da lahko pravne ali fiziine osebe z

zalanom ali na njegovi podlagi dobijo jnno pooblastilo za opravljanje dolotenih nalog driavne

uprave. S tem se dopuSia moinost, da lahla obiine ustanoviteljice iavnemu podjetiu z odlolom

podetijo jnno pooblastilo za iz,t sevanje upravnih func$, ki se nanalaio na opravlianie dejavnosti
-lotaliih- 

gospodarckih jnnih sluib. Na tem mestu moramo opomniti, da se javna pooblastila lahla
inriujejo na tri naiine, kot to sicer velia za izvrSevanje uprnnihfunkcij' in sicer:

c z izdajanjem sploinih alaov,

o z izdajanjem posamiCnih afuov oziroma odloCanjem o posamiCnih stvareh"

. z opravljdnjem materialnih dejanj.

Pooblastilo za izdajanje sploSnih abov obsega pravico nosilca iawega pooblastila, da s svoiim

,ptosni^ (abstaktnimi aloom na obvezen naiin, torei kat obvezno pravo, ureja doloCe-na vpraianja

iriri,io )i^uio. V'tem okviru lahla iavno podietie kot inaialec lokalnih gospodarskih iavnih

,iit u ttloai s predpisi podobneji ureiaio tehniCne, oslabovalne in druge standarde za

opravljanje posameznih lokalnih gospodarskih javnih sluZb'

Predloooziromaosoutekpredpisapredstavljazgoliinformabvnidelovni,pnpomo.ek,gledekateregaouinanejamti-od.Skodnlnskoali
ffi;J;i;. ffi;-n..-|" i*,&e ,'preorodlri6iriutru preoptsa ne oooo nujno detlpreletega predpisa (a€sta totka 7. elena uredbe o

illiffii ,I,'i"tiliupoiuoiinrlrmutu pvnesa znaeaia (uradni list Rs' st 24l16)'
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Pooblastilo za odloCanje o posamiinih stvarehje najpogostejia oblika pooblastila, y okyiru katere
lahl<o nosile javnega pooblastila s posamiinim aHom odloCa o prwicah, obveznostih ali pravnih
koristih pravnih oziroma Jiziinih oseb. V tej zvezi moramo opomniti, da mora nosilec javneg
apooblastila za odloianje v posamiinih stvareh, katerega vsebina je uprcurur stvar, pri odloCanju
postopdti po doloCilih veljavnega Zakona o splolnem upravnem postopbu /ZUP/, Ce niso posamezna
vpralanja tega postopla z zakanom urejena drugaie.
Vsebina javnega pooblastila za opravljanje materiolnih dejanj je upravna funkcija, ki se izwSuje z
realnimi dejanji, lrot je npr. vodenje evidenc, inajanje upravnega nadzora itn
Besedilo trelega, Cetrtega in petega odstavka je obliltovano na podlagi doloiila 12. ilena Zakona o
gospodarsHh jovnih sluZbah /ZGJS/, ki doloia, da so st/okovno tehniCne, organizacijske in
razvojne naloge na podrotju gospodarskihjavnih sluZb naloge, kt se nanalajo zlasti na:
o razvoj, naCrtotanje in pospelevanje gospodarskihjavnih sluZb,
t investicijsla naCrtovanje in gospodarjenje z objelai in napravami, potrebnimi za inajanje

go spo dar s kih j avnih s luZb,
. postopke ustanavljanja in organiziranja jwnih podjetij, jowih gospodarskih zovodov in reiijshih

obratov,
. postopkc podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
o strolrnvni nadzor nad inajalci gospodarskih javnih sluib,
c financiranje gospodarskih javnih sluib,
c doloianje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in ol<olje, ie ti zadevajo

infrastruhurne objeHe in napr(Ne gospodarskih javnih sluib, ie ni to javno pooblastilo
preneseno wt izvajalce gospodarskih jovnih sluZb,

. dajanje predpisanih dovoljenj za priHjuiitev na infrastrulourne objeloe in naprave gospodarsHh
javnih sluZb, ie ni to javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskihjavnih sluib.

10. Nadzor nad izvajanjem javne sluZbe

37. ilen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem dolodil tega odloka izvajata pristojni obdinski inSpekcijski organ ter
obdinska uprava.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni obdinski in5pekcijski organ izdaja odlodbe ter odreja druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izwsevanje dolodb tega odloka.
(3) Pristojni organ obdinske uprave obdine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je
dolZan voditi izvajalec javne sluZbe, pri derner je dolZan spo5tovati dolodila zakona, ki ureja varsrvo
osebnih podatkov.

0brazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiilq prvega odstavka 50.a ilena zakona o lokalni
somoupravi /ZLS/. ki doloia, da obiinska uprava opravlja nadzorstyo nad inajanjem obiinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi obiina ureja zadeve iz svoje pristojnosii. h opravlianie
navedenega nadzorstva se v okviru obiinske uprove lahko ustinovi- obiinska ixprr"iio
Insplkctisko nadzors\o neposredno opravljajo obiinski inipehorji kot uradne osebe s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inipekcijski nadzor.

I l. Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka

38. ilen
Predlog oziroma o6nutek predpisa predstavlja.zgou informativni delovni pripomo{ek, glede katerega oMna ne lamti odlkodninsko ali
911919-*.: ll{ngane regitve v predlogu ali osnu*u predplsa ne ooo; nl,ino o"r +r"J"tega predpisa (Eesta totka 7. atena uredbe oposreoovanlu ln ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradnl fist nS, S[. Z+7te1. -
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(Tehniini pravilnik)

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstovka 121. ilena Ustave Republike
Slovenije /Ustava RS/, ki doloia, da lahko pravne ali Jiziine osebe z zakonom ali na njegovi podlagi
dobijo javno pooblastilo za opravljanje doloienih nalog driovne uprave. S tem se dopuita mo1nost,

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

inajalcu jovne sluibe podeljuje pooblastilo za izdajanje sploinih ahov (tehniinega prnilnika), ki
obsega pravico nosilca javnega pooblastila, da s svojim sploSnim (abstraWnim) aldom na obvezen
naiin, torej kat obvezno pravo, ureja doloiena vpraianja oziroma razmerja. V tem ol<viru lahko
inajalec lokalne gospodarske javne sluZbe oslvbe s pitno vodo v sHadu s predpisi podobneje uredi
tehniine, oslqbovalne in druge standarde za opravljanje lokalne gospodarske javne sluibe oslabe s
pitno vodo. TehniCni pravilnik potrjuje v skladu z I6. ilenom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Vodovod sistema B d.o.o. Svet ustanoviteljic.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila 66. ilena Zakono o lolalni
samoupravi /ZLS/, ki doloia, da morajo biti statut in drugi predpisi obiine objavljeni, veljati pa
zainejo petnajsti dan po objovi, ie ni v njih drugaie doloieno. Statut in drugi predpisi obiine se

objavijo v uradnem glasilu. Ker gre za ah, ki velja na obmoiju vseh obiin Vodovoda sislema B, ie
potrebno, da se objavi v Uradnem listu Republik Slovenije, ki je tudi uradno glasilo obiine.

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 oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavka l. ilena Uredbe o metodologijt za

oblil<ovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varstva okofa, ki doloCa

metodologijo za oblikovanje cen storitev javne sluibe osbbe s pilno vodo.

Predloooziromaosnutekpredplsapredslavljazgoljinformabvnidelovni.pripomoiek,gledekateregaobtinanejamb-odSkodninskoali
;:il;J;;!;.;J;;;'.*ifi , pr"or&,r'.ri6snutru predpisa ne oodo nujno del spreieteea predprsa (sesta to'ka 7 

'lena 
uredbe o

##;';; ; il"iliupoi"oiinri-tti: i"vneea znataja (uradnr list Ps' 51 24116)'

(1) Upravljavec javnega vodovoda mora pripraviti Tehnidni pravilnik, s katerim se dolodijo
podrobnej5i pogoji za izvajanje 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 spranembe in dopolnitve se objavijo uradnem glasilu obdine in
zadne veljati petnajsti dan po objavi.

39. ilen
(cenik storitev)

40. ilen
(Nairt zaSdite in resevanja - oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer)

(1) Upravljavec javnega vodovoda mora pripraviti v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred

n*urnirni in drugimi nesredami, Nadrt zaldite in resevanja - oskrba prebivalcev s pitno vodo v

primeru izrednih iamer, ki ga potrdi pristojni organ v skladu z ustanovitvenim aktom.

tZ) Nue.t mora zajemati delovanje v primeru nasledrjih dogodkov oziroma situacij:

nenaden d'ogodek ali nesred4 ki povzrodi kontaminacijo pitne vode z mikrobioloSkimi ali

kemijskimi onesnaZevali,
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naravne nesrede (poplave, potresi, neurja, zmrzal, Zledolom...) ali druge nesrede, ki
po5kodujejo objekte za oskrbo s pitno vodo (zajetja in drpali5da, vodohrane, vodovodno
omreZje ...) in pozrodijo prekinitev dobave vode na delu ali celotnem oskrbovalnem
obmodju javnega 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 oskrbovalnern obmodju,
nalezljivih bolezni (epidemija, pandemija...), ko pristojne institucije razglasijo omejiwe in
prepovedi;
namerne poSkodbe objektov za oskrbo s pitno vodo (zajetja in drpali5da, vodohrane,
vodovodno omreZje ...) in pozrodijo prekinitev dobave vode na delu ali celotnern
oskrbovalnem obmodju javnega vodovoda.

Obrazloi,itev:
Besedilo je oblilavano na podlagi doloCila 14. in 15. toCke prvega o^tovka 22. ilena Uredbe o
oslrrbi s pitno vodo, ki doloCa, da upravljavec jwnega vodovoda v ol<yiru storitev jovne slutbe
zagotavlja izdelavo programa ulaepov v primeru izrednih dogodlav na javnem vodovodu v sHadu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred narwnimt in drugimi nesreiami in izdelavo programa ulrepov v
primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaienja. Pogoje za opredelitev in prenehanje izrednih
razmer pri oskrbi z vodo in naiela za ravnanje y takih razmerah potrjuje v skladu s 16. ilenom
Odlolra o ustanotityi jqvnega podjetja Yodovod sistema B d.o.o. Svet ustanoviteljic.
Na lem mestu moramo opomniti ie na doloCilo 43. ilena Zakona o varstvu pred naraynimi in
drugimi nesreiami /ZWDN/, ki doloia, da lokalne skupnosti sprejmejo svoje programe in naCrte
varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami.

12. Kazenske dolodbe

.l l. ilen
(prekrlki)

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

ne prikljudi stavbe ali gradbenega inzenirskega objekta na javni vodovod v skladu z dolodili
I 1 . dlena tega odloka;
de gradi, rekonstruira, prestavi, zamenja, ali popravi, prikljuCek ali obradunski vodomer
stavbe ali gradbenega inienirskega objekta v nasprotju z 6. it 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 zemljisdu v zvezi z
javnim vodovodom (detrta todka in detrta alineja trede todke 23. Clena tega odtoka);
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 javne sluZbe dostopa za izvajanje rednih vzdrZevalnih del na
prikljudku stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta na jimi vodovod (sedma alineja 23.
dlena tega odloka);

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja,zgoli informatjvni delovnr pri@motek. glede katerega obeina ne jamai odskodninsko alrkako drugate Predlagane reaitve v predlogu'ali o;utku,predpisa ne-oooJ n'uinoi"r rpr"l"tega predpisa (sesta toaka 7. dena uredbe oposredovanlu in ponovni uporabi informacij lavnega znaaaja (Uradnr lst RS, li. iqtrc,. ' -
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- ne zagotovi izvajalcu javne sluZbe dostopa za izvajanje rednih vzdrZevalnih del na
prikljudku stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta najavni vodovod (detrta todka in Sesta

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

alineja 23. dlena tega odloka);
- ne uredi odjemnega 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 na javnem vodovodu v nasprotju 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 prekr5ke iz prvega odstavka tega dlena kaznuje posameznika.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi dolodila 3. dlena veljavnega Zakora o prekr5kih IZP-ll,l<t
doloda, da se prekrlki lahko dolodijo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. Z odlokom
samoupravne lokalne skupnosti se smejo doloditi prekrski in predpisati zanje globe samo v
dolodenern znesku ter samo za kr5itve 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 prekr5kih /ZP-ll se z odlokom samooupravne lokalne skupnosti (obdine) lahko
predpi5e samo globa v dolodenem mesku:
. za posameznika od 40 do 1.250 eurov;
r za samostojnega podjetnika in posamemika, 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

druibe, Steje za srednje veliko ali veliko gospodarsko druibo, pa od 250 do 125.000 eurov;
. za odgovorno 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 dolodbe
42. Clen

(prenehanje veljavnosti)

(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o nadinu opravljanja gospodanke javne sluZbe

oskrbe s pitno vodo na obmodju Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 90/1 l, l/13).
(2) Do potrditve novega Programa oskrbe s pitno vodo, Tehnidnega pravilnika in Nadrta zaldite in
re5evanja - oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer, se uporabljajo doslej

veljavni akti.

Obrazloiitev:
Z besedilom je doloiena t.i. abrogaciiska (at. abrogatio : popolna razveljavitev, tudi odprava)

Havzula s katero mlajii pravni aH popolnoma razvelljavlja starejSi pravni aH.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obcina ne jamti od-gkodninsko ali

kafo d-rugade. predlagane regiive v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreietega predpisa (5esta totka 7. tlena Uredbe o

posredovaniu in ponovni uporabi informact iavnega znaaaia (Uradni list RS, St.24116).

43. Clen
(objava odloka in zaietek veljavnosti)
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Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka: 3 55-OOOO5 12020-4

V Moravskih Toplicah, dne _
Zupar,

Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l. r.

Predloq ozimma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne jarnai odskodninsko ali
kako drugaae, Predlagane reaitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa lSesta to*a 7. Clena Uredbe o
posedovaniu in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS, ft. 24116).

0brazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila 66. ilena Zakana o lokalni samoupravi /ZLS/, h doloia,
da morajo biti statut in drugi predpisi obiine objovljeni, veljati pa zaCnejo petnajsti dan po objavi,
Ce ni r njih drugaCe doloieno. Statut in drugi predpisi obiine se objavijo v uradnem glasilu.


