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PR.EDLOG ODLOKA O

obravnava
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1. ZAKONSKAPODLAGA
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,2lll5,25ll7),
Zakon o gospodarskih javnih sluZbah /ZGJS/ (Uradni list RS, 5t. 32193,30198 - ZZLPPO,
127 106 - ZJZP in 38/10 - ZUKN in 57ll I - OMGJS40),
Zakon o varstvu okolja IZYO-Il (Uradni list RS, 5t. 39/06 - uradno predisdeno besedilo, 49106 ZMetD, 66/06 - odl. US, 33107 - ZP Nadrt, 57108 - ZFO-IA,70/08, 108/09, 108109 - ZP
Nadrt-A, 48112, 57/12, 92113, 56115, 102115, 30/16, 61117 GZ, 21118 - ZNOrg, 84/18 ZIURKOE, 158120),
Zakon o prekrSkih (Uradni list RS, 2911 I - uradno prediSdeno besedilo, 2lll3, l1lll3, 74/14 odl. US, 92/14 - odl.U5,32116,15/17 - odl. US, 73119 - odl. US in 175120 - ZIUOPDVE),
Uredba o oskbi s pitno vodo (Uradni list RS, 5t. 88/12).

2. RAZLOGI

ZASPREJEM ODLOKA

Predlagan odlok je pripravilo javno podjetje Vodovod sistema B d. o. o. v sodelovanju z Mestno
obdino Murska Sobota.
Cilj predlaganega odlokaje ureditev izvajanja oskrbe s pitno vodo skladno z velja!'no zakonodajo in
enotna ureditev te javne sluZbe v vseh obdinah ustanoviteljicah javnega podjetja.
Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je odlok sprejel na 15. redni seji dne 2. 2.2021. Odlok je
bil v skladu z 72. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice posredovan v
JA\,I}{O RAZPRAVO, ki je trajala od 4 . 2. 2021 do 19.2.2021.
V dasu javne razprave zainteresirana javnost ni podala nobene pisne pripombe ali predloga, zato
obdinskemu svetu predlagam, da sprejme odlok v enakem besedilu, kot je bil sprejet na 15. redni
seji obdinskega sveta.

3.

PREDLOGSKLEPA
obcinski svet obrine Moravske Toplice sprejme predlagan odlok o naiinu opravljanja
lokalne gospodarske javne sluibe oskrbe s pitno vodo v Obdini Moravske Toplice.
Pripravila:
obdinska uprava
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Na podlagi 21.,29., 61. in 62. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 uradno predi5deno besedilo, 76108,79109,51/10 in 40112 - ZUJF, 14115- ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS - 1 in 30/18), 3. in 7. dlena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah iZGJSl (Uradni list
RS, 5t. 32193, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - Z|ZP in 38/10 - ZUKN in 571t1 - ORZGJS4O), 149.
dlena Zakona o varstr.u okolja /ZYO-ll (Uradni list RS, 5t. 39106 - uradno predi5deno besedilo,
491O6 - ZMetD,66106 - odl. US, 33/07 - ZP Nadrt, 57108 - ZFO-IA, 70108, 108/09,108109 - ZP
Nadrt-A, 48/12, 57112, 92113, 56115, 102115, 30116, 61117 GZ, 21118 - ZNOrg in 84/18 ZIURKOE), 3. dlena Zakona o prekr5kih IZP-ll (Uradni list RS, 5t. 29lll - uradno predi5deno
besedilo, 21113, 111113, 74114 - odl. US, 92114 - odl. US, 32/16, 15117 - odl. US in 73119 - odl.
US), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 5t. 88i2012), Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja (Uradni list
RS, St. 87112, l09l12,76117 in 78/19), 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,
it. 35/14, 21115,25/17), in 3. dlena Odloka o gospodarskih jarmih sluZbah v Obdini Moravske
Toplice Uradni list Republike Slovenije 3t. 29196, 52197, 19107, 16/18) je Obdinski svet Obdine
Moravske Toplice na svoji

o naEinu

_

seji dne

sprej el

Odlok
opravljanja lokalne gospodarske javne sluibe oskrbe
v Obiini Moravske Toplice

s

pitno vodo

1. Splo5ne dolodbe

1.

Clen

(avna sluiba)
(1) 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 oskrbo Zivali.
(3) Ne glede na prej5nji 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 zakalerega 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 ernisije snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(4) Ne glede na prej5nji odstavek se takrat, kadar se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz lavnega
vodovoda. za javno sluZbo Steje:
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 polrSin,
3. oskrba zunanjega hidrantnega omrelja za gaietje poZarov s pitno vodo,
4. oskrba s pitno vodo, ki je najavnih powSinah namenjena splo5ni rabi, in
5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje powsin, ki pripadajo stavbi iz drugega odstavka
tega dlena, de letna kolidina ne presega 50 m3.

l.

Obrazlolitev:
Beseililo prvega odstavka je oblil<ovano v skladu z doloiilom 62. ilena Zakana o lokalni
,o*oupr*i /ZiS/, ki doloiq da obiina predpiie naCin in pogoje opravljanja lokolnih jnnih sluZb'
ie zaion ne doloia drugaie. Vsebinsko enako doloCilo zasledimo v drugem odstavlru 3. ilena
predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoli informativni delovni pripomoiek, glede katerega odina ne iamti-odgkodninsko ali
i"i" i?rslt". preJtagjne'resitve v preotog;ati 6;utru predpisa ne bodo nuino del sprejetega predpisa (lesta totka 7. tlena uredbe o
poiieOoviniu ln pono-uni uporabi informacij iavnega znaaaia (Uradni list Rs,5t 24116)'
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gospodarskih javnih sluibah /ZGJS/, ki doloia, da naiin opravljanja lokalnih
gospodarskih javnih sluZb predpiSe lokalna skupnost (obiina) z odlokom tako, da je zagotovljeno
njihovo imajanje v okvirufunkcionalno in prostorsko zaolqoienih oslcrbovalnih sistemov.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstovka 3. ilena Uredbe o
oslcrbi s pitno vodo, ki doloia, da se v okviru javne sluZbe inaja oslcrba stovb in gradbenih
inienirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda, ie se v njih zadriujejo ljudje ali se pitna
voda uporablja za oslcrbo Zivali.
Besedilo tretjega odstavka je oblikavano na podlagi doloiila drugega odstavka 3. ilena Uredbe o
oslcrbi s pitno vodo, ki doloia, da se ne glede na prvi odstavek 3. ilena Uredbe o oslcrbi s pitno
vodo za javno sluibo ne iteje oslcrba nestonovanjskih stovb in gradbenih inienirskih objehov ter
nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stabah s pitno vodo ne glede na to, qli se zagotavlja iz
jwnega vodovoda, ie:
1. se voda uporabi zo namen, ki ni oslcrba s pitno vodo in za koterega 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.
Besedilo ietrtega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila tretjega odstavka 3. ilena Uredbe o
oslcrbi s pitno vodo, ki doloia, da se ne glede na drugi odstavek 3. ilena Uredbe o oslvbi s pitno
vodo talvat, kadar se oslcrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno sluibo iteje:
1. oslcrba stavb ali gradbenih inZenirskih objehov s pitno vodo v delu, kjer se v njih inajajo
drZavne ali obiinskejavne sluibe,
2. oslcrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih povriin,
3. oslcrba zunanjega hidrantnega omreZja za gaienje poZarov s pitno vodo,
4. oslcrba s pitno vodo, ki je na javnih povriinah namenjena sploini rabi, in
5. oslqba s pitno vodo za pranje ali namakanje povrSin, ki pripadojo stavbi iz drugega odstavkn
tega ilena, ie letna koliiina ne presego 50m3.

Zakona

2.ilen
(vsebina odloka)
S tem

-

odlokom se doloda nadin opravljanja javne sluZbe. Odlok obsega:
organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanjajavne sluZbe,
vrsto 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,
vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanjejavne sluZbe, ki so lastnina obdine,
cene storitevjavne sluZbe,
javna pooblastila izvajalca javne sluZbe,
nadzor nad izvajanjem javne sluZbe,
kazenske dolodbe,
predpise, sprejete na podlagi tega odloka,
prehodne in kondne dolodbe.

Obrozloiitev:
Besedilo je oblikavano v skladu z doloiilom 7. ilena Zakona o gospodarskih javnih
sluibah /ZGJS/
ki doloia, da se z odlokom o naiinu opravljanja gotpoirrik javne"sluzbe ,o poro*rrno
gospodarsko javno sluibo doloii
c organizaciiska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in itevilu imajalcev (v
'
reziiskem obratu, iavnem gospodarske* rouodr,
iirnem poaiitiu, na podlagr koncesiji),
;

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni
delovni pripomoiek, glede katerega obiina ne jamei odskodninsko
ali
kako drugade' Predlagane resitve v predlogu ali 6snutku.predpisa
ne bodo nljno-oel sprejetega predpisa (sesta toeka
7. dlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
znadaja rurroniriii ns, ii..'icttol.
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vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
pravice in obveznosti uporabnikov,
viri financiranja gospodarskih javnih sluZb in naiin njihovega oblikovanja,
vrsta in obseg objehov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne sluZbe,
lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uZiva,
drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoi gospodarske javne sluZbe.

3.

ki

so

ilen

(uporabniki javne sluibe)
(1) Uporabniki javne sluZbe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta, ki je
prikljuden na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna sluZba.
je stavba, del stavbe ali gadbeni inZenirski objekt v solasbrini, lahko obveznosti
(2)
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 uprarmik stavbe, ki
zagotavlja porazdelitev stro5kov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja
upravljanje vedstanovanjskih stavb.
(4) Uporabniki javne sluZbe iz f. in 2. todke detrtega odstavka 1. dlena tega odloka so imajalci
drZavnih ali obdinskih javnih sluZb ali upravljavci javnih pow5in, zakatere se uporablja pitna voda,
ki se odvzema iz javnega vodovoda.
(5) Uporabnik javne sluZbe iz3. in4. todke detrtega odstavka 1. 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.

ie

Obrazloiitev:
Besedilo pmega odstavka je oblilavano na podlagi doloiila prvega odstavka 5. ilena Uredbe o
osfubi s pitno vodo, H doloCa, da so uporabnid javne sluibe lastniki stovbe, dela stavbe ali
gradbenega inzenirskega objekta, ki je priHiucen na iovni vodovod in se zani zagotavlja javna
sluiba.
Besedilo drugega odstovla ie oblilavano na podlagi doloiila drugega odstavka 5. Clena Uredbe o
oslrbi s pitno iodo, ki doloCa, da lahko obvemosti uporabnikov javne sluZbe iz prvega odstovko 5.
ilena tlredbe o osfubi s pitno vodo, ie je stavba, del stavbe ali gradbeni inienirski objekt v
solastnini, prevzame eden od solasnikov, Ce je med njimi doseien pisni dogovor'
Besedilo iegega odstnka je oblil<ovano na podlagi doloiila ffe|ega odstaYka 5. ilena Uredbe o
iodo, ki dolila, da v veCstanovanjskih stavbah, v ksterih ni zagotovljenega loCenega
osl*bi s pitio
^pitne
vode po posameznih stanovanjsHh enotah, obveznosti uPorubnikav javne sluzbe
odjema
fi,riuie'uprnnik stavb;, ki zagotavlja porazdelitev stroilav med lastnid delov stavbe v sHadu s
predpisom, ki ureja upravljanje veistanovanjskih stavb'- 'Aesidilo
Afftrgi oaiavtra ii oblikovano na podlagi doloCila ietrtega odstovkn 5, ilgna Uredbe o
3. Clena Uredbe o
iriii , pino iodo, kf doloba, da so uporabni6 iz i. in 2. toike tretjega odstavka
isiati i pino vodo (1. in 2. toikc iitrtega odstavls l. ilena tega odloka) inajalci drZavnihki ali
iwi^ai javnih sluib ali upravljawi iitnih povriin, za katere se uporablja pitna voda, se
odvzema iz ja'mega vodovoda.
doloiila petega odstwla 5. ilena uredbe o
n"ian pitrgoidrt*ko je oblikovano na podlagi
iz 3. in 4. toil@ tretiegd odstovl<a 3'
oriii , pir*" *do, H do[oia, da so uporainiki javne sluZbe
tega odloka) obiine'
ilena Uiedbe o oslvbi s pitno vodo (3. in 4. toike ietrtega odstavka 1. Clena
Predlogoziromaosnutekpredpisapredstavljazgoljinformativnidelovni.pripomotek,gledekateregaobiinanejam.iodSkodninskoali
o
pilJpisa ne ooo6 nu:no det sireietega predpisa (3esta toeka T dlena uredbe
kako druoaee. predraqane resitve v p"oils,r'lriil.1rii,l
3t' 24116)'
:uvnesa znataja (uradni list Rs'

#;.il;;"r, ;

;d;irporuoiinrbr.rnutu
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Besedilo iestega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila iestega odstavka 5. ilena Uredbe o
oskrbi s pitno vodo, ki doloia, da se evidenliranje koliiine odvzete pitne vode iz javnega vodovoda,
doloiitev plainika ter plaiilo storitev javne sluibe za uporabnike javne sluZbe iz ietrtegd in petega
odstavks 5. ilena Uredbe o oslcrbi s pitno vodo izvaja v sHadu s predpisom obiine, ki ureja javno
sluZbo.

4.ilen
(uporaba wrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnidni obliki

za mo5ki spol se uporabljajo kot

neltralni za Lerski

in mo5ki spol.

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

5.ilen
(uporaba predpisov)
Za tpra!;anja v zyezi z izvaj anjem javne sluZbe rz prvega dlena tega odloka, ki niso posebej urejena
s tem odlokom, se uporabljajo republi3ki predpisi s podrodja varstva okolja.

Obrazloiitev:

Z besedilom se doloia t.i. subsidiarna uporaba predpisov s podroija vdrstva okolja. V skladu z
navedenim se za vsa vpraianja v zyezi z imajanjem javne sluZbe, ki niso posebej urejena s tem
odlokom, uporabljajo predpisi s podroija vdrstva oko|a. Nd tem mestu moramo opomiti na
doloiilo tre|ega odstavka 149. ilena Zakona o varsnu okolja /ZVO-L/, ki doloia, da vlada
podrobneje predpiie: . vrste nalog, ki se inajajo v okviru obiinskih javnih sluib varstva okolja ter
. metodologijo za oblikovanje cen, oslvbovalne standarde in tehniine, vzdrZevalne, organizacijske
ter druge ulwepe in normative za oprovljanje obiinskihjavnih sluZb varstva okolja.

6. ilen
(pomen izra,zov)

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 podtagi sprejetimi podzakonskimi
predpisi.

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

2.

Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne sluZbe

7. ilen
(oblika zagotavljanja javne sluZbe)

'l)

Javna sluzba se opravlja v obliki javnega podjetja na obmoaju katastrskih
obiin (k.o.):

Predlog ozrroma osnutek predpisa predstavlja,zgoli informativni
delovni pripomotek, glede katerega obeina ne jamti odskodninsko
ali
kako drugade Predlaqane regitve v oredlogu ali osnutku predplsa
ne oooo riuJnooel sprEetega predpisa (iesta toika 7. itena uredbe
posredovanju rn ponovnr uporabi informacij
o
jolrol.

lurn"gu .n"e5i"

il?;ori rii'-ei, ii.
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100

Andreici
Berkovci
Bogoiina

95

iikedka vas

90

Fokovci (v delu k.o.)
lvanci
IvanjSevci
Ivanovci
Kandevci
Krnci (v delu k.o.)
Lukadevci
Martjanci

91

85

101

86
81

82
80
103

r07
102
92

Mlaitinci
Moravci

106

Motvarjevci
NorSinci

96

PordaSinci

88

84

Prosenjakovci
Ratkovci (v delu k.o.)

78

Sebeborci

89

Selo

87

SrediSde

2

Suhi wh
TeSanovci
Vudja Gomila

97

93

94
Lastna oskrba

Stevilka k. o.
98
99
90
80
83

84

ivalcev s pitno vodo se opravlja na
Ime k. o.
Bukovnica
Filovci
Fokovci (v delu k.o.)
Kmci (v delu k.o.)

katastrskih obdin (k.o.):

Londarovci
Ratkovci (v delu k.o.)

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

na

obmodjih javnega vodovoda, dolodenih v Programu oskrbe s pitno vodo.

Obrazloiitev:
o gospodarskih
Besedilo prvega odstavka je oblilavano v sHadu z doloiilom 6. ilena Zakona
jovnih sluzbai /ZGJS/, ki ioloia, da laht<o lokalna shrynost zagotavlia gospodarske iwne sluibe: v
"reiijslrem
V skladu
obratu, n iinem gosp,\4orrlrrm zqvodu, v iwnem podietju, z daianiem koncesii'
jwno
slfibo
obiina
z doloiilom prvega- odstovka l. tlena Uredbe o osbbi s pitno vodo, zagotailja
za obmoiie celotne obdine.
glede katerega obdina ne jamii odskodninsko ali
predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja.zgolj informativni delovni pripomotek,
predpisa (5esta todka 7' dlena uredbe o
iprqetega
oet
nujno
preopisane
bodo
kako drugade. preotagane-ies-it; v'predlogu ali osnuttu
Rs' 5t' 24116)'
;;;;.a"r*r, in pono:vni upoi.uiinrb1.11aci javnega znadaja (uradni list
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Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavla 7. in 8. ilena Uredbe
o oskrbi s pitno vodo, ki doloia, da so obmoCja jovnega vodovoda doloiena s predpisom obCine in
da mora imeti javni vodovod upravljavca javnega vodovoda.

3.

Vrste in obseg storitev javne sluZbe

8. ilen
(vrsta in obseg storitev javne sluibe)
(1) V okviru storitev javne sluZbe upravljavec javnega vodovoda zagotavlja:
1 . oskrbo s pitno vodo vsern uporabnikom javne sluZbe v skladu s predpisi, standardi in normativi,
ki urejajo pitno vodo in oskbo 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 vzdrievanje javnemu vodovodu pripadajodih zunanjih hidrantnih omreZij za ga5enje
poZarov 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 skladu 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 kernijskega in mikrobiolo5kega 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
urej ajo 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 ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaZenja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so prikljudene najavni vodovod, v katastru stavb z
dejanskim stanjem stavb na obmodju javnega vodovoda in
17
prikljudevanje novih uporabnikov jarme sluZbe.
(2) Redno vzdrzevanje prikljudkov iz pete todke prvega odstavka tega dlena obsega:
preverjanje in redno vzdrZevanje prikljudka najavni vodovod tako, da ni negativnih rplivov
na zdravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter daje prikljudek vo-<lotesen,
zagotavljanje delovanja obradunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje,

.
-

-

-

in

interventno vzdrievanle v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puSdanje pitne
vode na prikljudku, okvare obradunskega vodomera in podobnoj.

ObrazloZitev:
odstavka ie oblikovano na podlagi doloiila 22. ilena Uredbe o
oslvbi s pitno vodo,
!1sYdjl9 lryesa
ki doloia, da v okviru storitev javne sluzbe ipravliovec
vodovoda
zagotnlia,
innega

'
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1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne sluZbe v skladu s predpisi, standardi in normativi,
ki urejajo pitno vodo in oslvbo s pitno vodo,
2. obveiianje uporabnikov javne sluibe o izvajanjujavne sluZbe o njihovih obveznostih in inajanju
iavne sluZbe,
3. redno vzdrievanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrZevanje javnemu vodovodu pripadajoiih zunanjih hidrantnih omreiij za gaienje
poZarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred poiari,
5. redno vzdrievanje priHjuikov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu z doloiili uredbe, ki ureja oslvbo s pitno vodo,
7. poroianje v sHadu z doloiili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
8. izdelavo programa osl<rbe s pitno vodo v sWadu z doloiili uredbe, ki ureja osbbo s pitno vodo,
f. inajanje notranjega nadzora in drugih nalog, doloienih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo,

10.
11.

monitoring kemijskega in mil<robioloikega stanja vode iz zajetja za pitno vodo,
monitoring koliiine iz zdjetja 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 oslrrba s pitno vodo, ie se ta odvzame iz javnega vodovoda v sHadu s pogoji iz
vodnega dovoljenja ali koncesije.
12. oznaievanje vodovarstvenih obmoiij in imajanje drugih ulvepov v skladu s predpisi, ki
ur ej aj o v odov ar s tv e na

13.
14.

ob

mo

ij a,

obiasno hidravliino modeliranje javnega vodovoda,
izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s
predpisi, ki urejajo vars$o pred naravnimi in drugimi nesreiami,
15. izdelavo programa ulrrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaZenja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so prikljuiene nd jdvni vodovod, v katastru stqvb z
dejanskim stanjem stavb na obmoiju jwnega vodovoda in
17. prikljuievanje novih uporabnikov javne sluZbe.
Besedilo drugega odsavka je oblikovano na podlagi doloiila tretjega odstavka 22. ilena Uredbe o
oslvbi s pitno vodo, ki doloia, da redno vzdrZevanje prikljuikov iz 5. toike pntega odstavka 22.
ilena Uredbe o oskrbi s pitno vodo obsega:
o preverjanje in redno vzdrZevanje prikljuika na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na
zdravstveno ustreznost pitne vode in jwni vodovod ter da je prikljuiek vodotesen,
. zagotqvljqnje delovanja obraiunskzga vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslouje, in
. interventno vzdrievonje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puiianje pitne vode na
prikljuiku, olcvare obraiunskega vodomera in podobno).
Na tem mestu moramo opomniti na doloiilo iestega odstavka 16. ilena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih jwnih sluZb varstva okolja, ki doloia, da
omreinina (del cene, ki vkljuiuje stroike javne infrastruhure javne sluibe oskrbe s pitno vodo)
vkljuiuje tudi stroike obnove in vzdrievanja prikljuikov najavni vodovod v obsegu nalog izvajalca
jatne sluZbe oslvbe s pitno vodo v sHadu s predpisi, ki ureja oslnbo s pitno vodo'

f.

ilen

(Program oskrbe s Pitno vodo)

(l)
izj
'

Javna sluZba se izvaja v skladu s Programom oskrbe s pitno vodo'
ga
rreatog Programa o.k.b" . pitno vodo pripravi izvajalec javne sluZbe za obdobje Stirih let in

v

uskladitev, najkasneje do 31. oktobra v
je program
ioledarskem letu pred zadeikom njegove uveljavitve. Po prejemu izjave obdine, da
javne sluZbe'
usklajen z obdino, ga potrdi odgovoma oseba izvajalca

pred uveljavitvijo posreduje obdinski upravi

Predlogoziromaosnutekpredpisapredstavljazgoliinformativnidelovni,pripomo.ek,gledekateregaob.lnanejamiiod.kodninskoali
p.edorsa ne,bodo-nupo del spre]etega predprsa (sesta toaka 7. ilena uredbe o
kako drugaie. predlagane reiitve v pr"o]odiri"oi;rtk,
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(3) Izvajalec javne sluZbe mora uporabnikom javne sluZbe omogoditi vpogled v potrjen Program
oskrbe s pitno vodo na sedeZu izvajalca javne sluZbe.
Obrazloiitev:
Besedilo prvego odstavko je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavka 25. ilena Uredbe o
oslvbi s pitno vodo, ki doloia, da se javna sluiba inaja v skladu s programom s pitno vodo.
Ob navedenem moramo opomniti, da se Program oslcrbe s pitno vodo na podlagi evidenc iz 24.
ilena Uredbe o oslcrbi s pitno vodo izdela za vsako obiino posebej in vsebuje naslednje vsebinske
sklope:
l. osnovne podatke, ki so podatki o:
o inajalcu javne sluibe,
o obiini inajanja javne sluZbe,

o predpisih in

drugih pravnih aktih, ki urejajo inajanje javne sluZbe, vkljuino z doloiinijo
inajalca javne sluibe in
o obmoijih javnih vodovodov,kjer se inaja javna sluZba,
2. podatki o infrastrukturi in osnovnih sredstvih, namenjenih opravljanju javne sluZbe, ki so
podatki o:
o javnih vodovodih in zunanjih hidrantnih omreZjih za gaienje poiarov, ki so del javnega
vodovoda,

o

zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo in njihovih zmogljivostih za oslcrbo s
pitno vodo,
o vodnih pravicah za zajetja iz prejinje alineje,
c vodovarstvenih obmoijih, njihovem oznaievanju in inajanju drugih ulrepov v skladu s predpisi,
ki urejajo vodovarstvena obmoija, in
c cenah obveznih storitevjavne sluibe;
3. podatkih o naiinu inajanja javne sluibe, ki so podatki o:
o itevilu prikljuikov in odjemih mest na javnem vodovodu,
o vzdrZevanju in iiiienju javne infrastruhure, namenjene inajanju javne sluibe,
o ulcrepih zo zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnih vodovodih,
o ulvepih za zmanjievanje vodovodnih izgub v javnih vodovodih,
o ulcrepih za zagotavljanje rezerynih zajetij za pitno vodo,
o reiimu nadome\ianja rezervnih zajetij za pitno vodo v skladu s sedmim odstavkom 16. ilena
Uredbe o oslrbi s pitno vodo,
o naiinu obveiianja uporabnikovjavne sluibe,
o inajanju posebnih storitev z uporabo javne infrastruhure in
o iavnih povriinah, za katere se iz javnega vodovoda zagotavlja pitna voda za pranje, namakanje
ali oslcrbo s pitno vodo, ki je namenjena sploini rabi.
Besedilo drugega odstovka je oblikovano no podlagi tretjega odstavka 25. ilena Uredbe o oslcrbi s
pitno vodo, ki doloia, da predlog programa oslcrbe s pitno vodo pripravi inajalec javne sluibe za
obdobje Stirih koledarskih let in ga posreduje obiini v uskladitev najpozneje do 3 t. ohobra v
koledarskem letu pred zaietkam njegove uveljavitve. Ko je program usklajen z obiino, go
odgovorna oseba inajalca javne sluibe potrdi.
Imaialec javne sluibe poilje potrjen program oslcrbe s pitno vodo ministrstvu najpozneje do 31.
decembra v letu pred zaietkom njegove veljwnosti na naiin, objwljen na spletni strani ministrstva.
Besedilo tretiega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila petega odstavka 25. ilena Uredbe o
oslvbi s pitno vodo, ki doloia, da mora inajalec javne sluibe uporabnikom javne sluibe omogoiiti
vpogled v potrjen program oslcrbe s pitno vodo na sedeiu inajalca javne sluZbe.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obiina ne jamdi odskodninsko ali
kako drugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta toika 7. dena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, St. 24116).
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4.

Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne sluZbe

4.1.

Opremljenost naselij z javnim vodovodom

l0' ilen
(opremljenost naselij)

(l)

Predvidena poselitvena obmodja morajo biti pred zadetkom uporabe stavb ali gradbeno
inZenirskih objektov na njih oprernljena z javnim vodovodom v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo
objektov, tehnidnim pravilnikom in tem odlokom.

Obrazloiitev:
je oblikovano na podlagi doloiila tretjega odstavka f. ilena Uredbe o oslrrbi 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 prvega ali
drugega odstavka tega ilena.
Besedilo

4.1

.1.

Oskrba s pitno vodo na obmodju, ki je opremljeno z javnim vodovodom

ilen
javni
(prikljuiitev na
vodovod)
11.

(1) Stavba ali gradbeni inZenirski objekt iz drugega odstavka 2. dlena tega odloka, ki leLl 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.
(a) Merjen1e 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 gospodarstru ali v
nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroLero celoto in imajo enega lastnika, s pitno vodo iz
javnega vodovoda oskrbuje ved stavb, lahko zagotavlja odj em pitne vode na enem odjemnem
mestu.

(6) Nadrtovanje in gradnjo prikljudka na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe ali
ki se prikljuduje najavni vodovod.
(7) Nadrtovanje in gradnjo prikljudka izvede upravljavec vodovoda na stro5ke investitorja oz.

gradbenega inZenirskega objekta,

lastnika stavbe, ali gradbenega inZenirskega objekta.
ObrazloZitev:
Besedilo prtega odstat ka je oblikovano na podlagi doloiila prtega odstwka 10. ilena Uredbe o
oskrbi s pitno vodo, ki doloia, da morata biti stavba ali gradbeni inZenirski objekt iz prvega
odstavka-3. ilena (Iredbe o oslrrbi s pitno vodo, ki leii znotraj obmoija javnega vodovoda, kjer se
inaja javna sluzba, prikljuiena na javni vodovod v skladu s predpisom obiine, ki ureja javno
sluZbo.

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka 10. ilena Uredbe o
oslcrbi s pitno vodo, ki doloia, da mora biti najavni vodovod prikljuiena vsaka stavba ali gradbeni
inienirsii objeh posebej, zanje pa mora biti zagotovlieno merjenje porabe pitne vode z
ob r aiuns

kim

v o do

me r o m.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne jamti odikodninsko ali
kako diugade. predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del sprejetega predpisa (5esta toaka T alena Uredbe o
oosredov;niu in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS,5t. 24l16).
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Besedilo tretjega odstovka je oblikovano na podlagi dolodila tretjegd odstavka 10. Clena Uredbe o
oslrbi s pitno vodo, ki doloia, da mora biti v veistanovanjskih stavbah za posamezne dele stavbe
(stanovanjslre in poslowre) zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z loCen ni obraiunskimi
vodomeri.
Besedilo Cetrtega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila ietrtega odstnla 10. ilena (Jredbe o
oslcrbi s pitno vodo, ki doloia, da mora biti merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem
inlenirslrem objebu zagotovljeno pred odjemnim mestom, do knterega lahko dostopa inajalec
javne sluZbe.
Besedilo petega odstovko je oblikovano na podlagi doloCila petega odstavka 10. ilena Uredbe o
osbbi s pitno vodo, ki doloia, da se ne glede na dragi odstavek 10. Clena Uredbe o osbbi s pitno
vodo v primerih, ko se na bnetijsl<em gospodorstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo
zaofuoZeno celoto in imajo enega lastnika, s pitno vodo iz jovnega vodovoda osbbuje ye( stovb,
lahlro zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.
Besedilo lestega odstavka je oblikovano na podlagi doloCila iestega odstavlu 10. Clena Uredbe o
osbbi s pitno vodo, ki doloCa, da mora nairtovanje in gradnjo priHjuila na javni vodoyod
zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega in enirskrga objeba, ki se pri juCuje na javni vodovod.
Besedilo sedmega odstavka ie oblikovano na podlagi doloiila ietrte alineje 7. ilena Zakano o
gospodorskih jovnih sluZbah ZGJS/, ki doloCa, ds se z odlokom o naCinu oprovljanja gospodorske
javne sluibe doloCi pravice in obveznosti uporabnikow

ilen
(prepoved prikljuiitve na javni vodovod)
12.

(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) Ce lastnik stavbe ali gradbenega inienirskega objekta za rabo pihre 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
jal.nega vodovoda, ki ne Steje za javno sluZbo, ne sme prikljuditi na javni vodovod.
(3) Upravljavec mora pred izvedbo vodovodnega prikljudka preveriti, ali je za objekt izdano
gradbeno dovoljenje.

Obradoiitev:

je oblikavano na podlagi doloiila pmega odstavka 1 I. ilena Uredbe o
osbbi s pitno vodo, ki doloia, da stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta, za foterega
odvajanje in iiiienje komunalne odpadne vode, ni urejeno v sHadu s predpisi, ki urejajo emisije
snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki wejajo odvajanje in iilienje komunalne in
padavinske odpadne vode, inajalec javne sluZbe ne sme pridjuiiti na javni vodovod.
Besedilo prvega odstavkt

Besedilo drugega odstovka je oblikovano na podlagi doloCila drugega odstavka 11. ilena Uredbe o
osbbi s pitno vodo, ki doloCa, da ie lastnik stavbe ali gradbenega inienirskega objefua za rabo
pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne iteje za jawo sluibo, ni pridobil vodne pravice s predpisi, ki
urejajo vode, izvajalec jovne sluibe stavbe ali gradbenega inienirskega objeba, v delu, H se
nanaiaio na rabo pitne vode iz jovnega vodovodo, ki ne iteje za javno sluibo, ne sme prikljuCiti na
javni vodovod.
Besedilo tretjega odstavko je oblikovano na podlagi 93. [lena Gradbenega zakana /GV, H nalaga,
da mora upravljavec pred inedbo vodovodnega priHjuika preveriti, ali je za objeh izdano
gradbeno dovoljenje.
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaelg glede katerega obtina ne jamti odikodninsko ali
kako drugafe. Predlagane reaitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreietega predpisa (s€sta toaka 7. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS, 5t. 24116).
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13. ilen
(Ukinitev prikljuika stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta na javni vodovod)

(1) Ukinitev prikljudka stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta najavni vodovodje dovoljena:
- v primeru odstranitve 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) Ukinitev vodovodnega prikljudka obsega demontaZo vodomera in odstranitev spoja prikljudne
cevi na jarmem vodovodu (vodovodna arnatura, vgradna gamitura, cestna kapa...) ali skupinskem

prikljudku.
(5) Ukinitev prikljudka v primeru prve in druge alineje prve todke tega dlena izvede upravlj avec
vodovoda po izvedeni ruSitvi samega objekta na stro5ke uporabnika, s dimer prenehajo obveznosti
in pravice iz naslova javne vodooskbe na predmetni lokaciji.
(6) Ukinitev prikljudka v primeru tretje alineje pwe todke tega dlena izvede upravljavec vodovoda
na stroSke obdine.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka doloia primere, ko je dovoljena odstranitev
prikljuika stavbe ali gradbenega inienirskega objeha najavni vodovod.
V skladu z doloiilom 6. toike 3. ilena Gradbnega zakona /GZ (Jradn /,sl RE 5t 67/17 in 72/17 popr.), je gradnja inedba gradbenih in drugih del povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo,
rekonstrukcijo, vzdrievanje objeha, vzdrZevalna dela v javno korist, odstranitev in spremembo
namembnosti. V skladu z 28. toiko 3. ilena Gradbnega zakona /GV je odstrdnitev inedba del, s
katerimi se objeh odstranijo, poruiijo ali razgradijo vsi nadzemni in podzemni dekli objekta.
Odstranitev obieha se lahko zaine na podlagi prijave gradnje (5. ilen GZ); na podlagi doloiila
drugega odstwka 5. ilena Zakona o gospodarskih jawtih sluibah /ZGJS/, ki doloia, da je uporaba
javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi sluZbqmi obvezna.
V saadu z doloiilom IJredbe o razvriianiu objehov (Jradni list RS, it. i7/18), so priHjuiki, s
katerimi se objeh priWjuiuje na javno gospodarsko infrastrulduro, sestavni del obielda.
Besedilo tretiega, ietrtegd in petega odstovkoje oblikovano na podlagi: iestega odstattka 10. ilena
tJredbe o oslcrbi s pitno vodo, ki doloia, da mora nairtovanje in gradnjo prikljuika na jwni
vodovod zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inienirskega objelda, ki se prikljuiuje na javni
vodovod; doloiita ietrte alineje 7. ilena Zakona o gospodarskih javnih sluibah /ZGJS/, ki doloia,
da se z odlokom o naiinu opravljanja gospodarske javne sluZbe doloii pravice in obveznosti
uporabnikov;
14.

ilen

(prepoved lastne oskrbe 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:
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obdina ne iamai odskodninsko ali
kako drugaie. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (6esta todka 7. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij lavnega znataja (Uradni list RS, it. 24116)
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je oblikovano

na podlagi doloiila 6. ilena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki doloia, da se
lahko lastna oslerba s pitno vodo inaja na obmoijih lqjer obiina ne zagotavlja javne sluZbe in na
podlagi doloiila prvega odstavkq 12. ilena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki doloia, da v stavbi, ki
leii znotraj obmoija javnega vodovoda, kjer se inaja javna sluZba, ni dovoljena lastna osltrba
prebivalcev s pitno vodo. Nadalje Operativni program oskrbe s pitno vodo RS za odbobje 20162021 ugotovlja, da so prebivalci oddaljeni manj kot 200m (buffer obmoije) odjavnega vodovoda Ze
l00o% opremljeni z javnim vodovodom.
Besedilo

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

z

javnim vodovodom

15.ilen
(uporaba zajetij za pitno vodo)
Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo oskbuje javni vodovod, se ne smejo uporabljati
za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe voda.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila trelega odstovka 12. ilena Uredbe o osl<rbi s pitno
vodo, ki doloia, da se zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo oslnbuje javni vodovod, ne
smejo uporabljati za lastno osl<rbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe voda.
4.2. Evidence

16. ilen
(evidence)
lzvajalec javne sluZbe mora voditi evidence
iavne sluZbe.

v skladu s predpisi, ki veljajo za podrodje izvajanja

Obrazloiitev:
je oblikovano na podlagi doloiil 24. ilena Uredbe o osl<rbi s pitno vodo, ki doloia, da
inajalec javne sluZbe vodi evidenco o:
l. javnih vodovodih, s katerimi upravlja, in obmoijih vodovodov,
2. uporabnikih javne sluZbe,
3. prikljuikh na javni vodovod in odjemnih mestih,
4. zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo,
5. vodnih pravicah za zajetje iz prejinje toike,
6. vodni bilanci jovnega vodovoda,
7. vzdrievanju in iiiienjujavne infrastruhure, namenjene inajanju javne sluibe, in
8. stroikih in cenah obveznih storitev iavne sluibe.

Besedilo

4.3. Prekinitve in omejitve oskbe s pitno vodo iz javnega vodovoda
17.

ilen

(prekinitve oskrbe s pitno vodo uporabnika)
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,
- nepooblaSdeno posega vjavni vodovod ali vodovodni prikljudek,
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obiina ne iamai odskodninsko ali
kako drugaae. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta totka 7. dlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaala (uradni list R5, gt. 24116).
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-

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 omogodi ali dovoli predelave prikljudka.

Obrazloiitev:
je oblikovano na podlagi doloiila pntega odstwka 23. ilena Uredbe o oslrbi s pitno vodo,
ki doloia, da lahko upravljavec javnega vodovoda uporabniku javne sluibe prekine oslvbo s pitno
vodo, ie uporabnik s svojim rovnanjem ogroia nemoteno in varno osktbo s pitno vodo drugih
uporabnikov javne sluZbe.

Besedilo

18.

ilen

(omejitve ali zaiasne prekinitve odjema pitne vode)
(1) 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 upoStevati, 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 vzdrLevalnih del na javnem vodovodu ali prikljudkih na javni vodovod.
(3) V primenr 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 kajevno 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.
Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiilq iettega odstovka 15. ilena Uredbe o oslvbi s pitno
vodo, ki doloia, da lahko upravljavec vodovoda, v primeru pomanjkanie pitne vode ali poikodb
javnega vodovoda, zaradi katerih je lahko ogroienq zmoguivost oskrbe s pitno vodo, omeji odjem
pitne vode iz javnega vodovoda, pri iemer mora upoitevati, da ima oskrba s pitno vodo prednost
pred drugini rabami vode.

4.4.

Izvajanjejavne sluZbe 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
za5dite in reSevanja - oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer.
(2) Stroiki oskbe s pitno vodo v primerih iz prvega odstavka tega dlena se krijejo iz obdinskega ali
drZavnega proraduna.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila itirinajste toike prvega odstavka 22. ilena Uredbe o
oskrbi s pitno vodo, ki doloia, da upravljavec javnega vodovoda v okviru storitev javne sluZbe
zagotavlja izdelavo programa ulcrepov v primerih izrednih dogodkov na javnem vodovodu v sklqdu
s predpisi, ki urejajo varsMo pred naravnimi in drugimi nesreiami.

o

ina ne jamai odskodninsko ali
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega
kako drugade. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (5esta tofka 7, dlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, 5t. 24l16).
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4.5.

Evidentiranje kolidine odvzete pitne vode iz javnega vodovoda
20. tlen
(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. lzvajalec pri uporabnikih najmanj
enkrat letno ugotavlja dejansko porabo (celotno kolidino pitne vode izmerjene z obradunskim
vodomerom) in opravi poradun za preteklo obradunsko obdobje.
(2) ie se poraba pitne vode ne ugotavlja z obradunskim vodomerom, se vodarina obraduna glede na
zmogljivost prikljudka, dolodeno s premerom prikljuika, ob upo5tevanju normirane porabe pitne
vode, v skladu s predpisom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja.
ObrazloZitev:
Besedilo prvega odslqvka

je oblikovano

na podlagi doloiila pn'ega odstavka 18. ilena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varsna
okolja, ki doloia, da se vodarina uporabnikon storitev oslcrbe s pitno vodo, pri katerih se poraba
ugotavua z obraiunskim vodomerom, obraiunava glede na dobavljeno kaliiino pitne vode v m3.
Obraiunava se glede na dejansko porabo v preteklem obraiunskem obdobju. Inajalec pri
uporabnikih ndjmanj enl(rat letno ugotavua dejansko porabo in opravi poraiun za preteHo
obraiunsko obdobje.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila tetjega odstavka 18. ilena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib vars\a
okolja, ki doloia, da ie se poraba pitne vode ne ugotavlja z obraiunskim vodomerom, se vodarina
obraiuna glede na zmogljivost pri juika, doloieno s premerom prikljuika, ob upoitevanju
normirane porabe pitne vode h znaia 1,20 mi na dan za vodomer s faWorjem omreinine l. Za
druge premere priHjuika se normirana poraba doloii sorazmerno z upoitevanjem pripadajoiega
falaorja omreZnine iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih
gospodarskih jovnih sluZb varstva okolja.

4.6.

Zagotavljanje skladnosti pitne vode
21. ilen

(zagotavljanje skladnosti pitne vode)

(l)

Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati skladnost

in zdravstveno

ustreznost pitne

vode.

(2) Upravljavec javnega vodovoda mora imeti zaposleno odgovomo osebo za zagotavljanje
skladnosti z zahtevami republiskega predpisa o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno

izobrazbo naravoslovne, tehnidne ali zdravstvene smeri.
(2) Skladnost mora biti zagotovljena:
- na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda;
- v primeru oskrbe s pitno vodo s cistemami: na mesfu 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 doloiila prejSnjih odstavkov tega dlena se Steje, daje upravljavec javnega
vodovoda
izpolnil svoje obveznosti, kadar dokaZe, da je vzrok neskiadnosti hisno vodovodno omreZje ali
njegovo vzdrZevanje. Hi5no vodovodno omreZje zajema cevovod, opremo in naprave, ki
so
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia.zgolj informativni delovni pripomoaek, glede
katerega obaina ne jamai odskodninsko ali
kako drugaae Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sffietega preipisa (sesta
t6ara z. tlena ureooe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij
iavnega znadaja (uradni list RS, <i.

Z+lrc). '
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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 javne sluZbe, kadar obstaja sum, da zaradi hiSnega
vodovodnega omreZja pitna voda ni skladna, zagotoviti:
- priporodila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjlanje ali odpravo tveganja in/ali
- ukrepe kot so ustrezne metode priprave, za spremembo lastnosti vode pred dobavo, tako
da se zmanj5a ali odpravi tveganje, da voda po dobavi ne bi bila skladna in
- ustrezno obveidanje porabnikov in posredovanje priporodil o vseh moZnih dodatnih
ukrepih za odpravo neskladnosti, ki bi jih morali sprejeti.
(6) V javnih objektih (r.rtci, Sole, bolni5nice, restavracije ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je
posledica hiSnega vodovodnega omreZja ali njegovega vzdrZevanja, odgovoren lastnik ali
upravlj avec j avnega obj ekta.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila 7. ilena Pravilnika o pitni vodi, ki
doloia, da mora upravljavec zagotavljati sHadnost in zdrovstveno ustreznost pitne vode. Ob tem
moramo opomniti ie na doloiilo tretjega odstavka 6. ilena Pravilnika o pitni vodi, ki doloia, da
morq imeti uprwljavec zaposleno odgovorno osebo za zagotavljanje skladnosti z zahtevami
Pravilnika o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovne, tehniine ali
zdravstvene smeri.

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila 8. ilena Pravilnika o pitni vodi, ki
doloia, da mora biti s adnost zagotovljena:
. 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,
r 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 oblikovano na podlagi doloiila prvega odstqvka 10. ilena Pravilnika
o pitni vodi, ki doloia, da mora upravljavec inajati notranji nadzor. V sHadu z doloiilom ietrtega
odstavkn 10. ilena Provilnika o pitni vodi, ki doloia, da se notranji nadzor inaja v skladu s
predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost Zivil.
Besedilo ietrtega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavka 9. ilena Pravilnika o
pitni vodi, ki doloia, da se ne glede na 7. ilen Pravilnika o pitni vodi iteje, da je upravljavec
izpolnil svoje obveznosti, kadar dokaZe, da je vzrok neskladnosti hiino vodovodno omreZje ali
njegovo vzdrievanje. Hiino vodoyodno omreije zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgraiene
med prikljuikom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode.
Besidilo-petega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka f. ilena Pravilnika o
ki dolois, da mora upravljavec ne glede na prri odstavek f. ilenga Pravilnika o pitni
pitni
'vodi, voii,
kadar obstaja sum, da zaradi hiSnega vodovodnega omreija pitna voda ni s adnd, zctgotoviti:
lastnikom objektov o ulerepih za zmanjianje ali odpravo Neganja in/ali
l. priporoiila
^ukrepe
kot so ustrezne metode priprave, za spremembo ldstnosti vode pred dobavo, tako da se
2.
zmanjia ali odpravi tveganje, da voda po dobavi ne bi bila skladna in
3. ustrizno obviiianje porabnikov in pisredovanje priporoiil o vseh moznih dodatnih ulrrepih za
odpravo neskladnosti, ki bi jih motali sprejeti.
Pravilnika o
Besedilo iestega odstavkaje iblik uono na podlagi doloiila tretiega odstavkq f. ilena
je
pitni vodi, ki Toloia, da i javnih obiektih (vrtci, iole, bolniinice, restovracije ipd.) za odpravo
'neskladnosti, je
postediia hiSnegi vodovodnega omreiia ali njegovega vzdrZevanja, odgovoren
ki
lastnik ali upravljavec javnega objeHa.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlla zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne lam'i-od'kodninsko ali
predpisa ne bodo-nulno del sprejetega predpisa (iesta todka T ilena uredbe o
lrii'oirgie;. preJtagane'reiiwe u p,"oro-w
"ri6riutr,
znaeala (Uradnr |st RS,6t 24116)'
posredovinlu in pono-vni uporabi informaci, lavnega
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5. Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne sluZbe
5.1. Pravice uporabnikov storitev javne sluZbe

22. Elen
(pravice uporabnikov storitev javne sluZbe)
(1) 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 gradbenegainienirskega objekta na javni
vodovod,
povedati odjem pitne vode.

Obrazloiitev:
Z besedilom tega odstartka so doloiene pravice uporabnika javne sluibe.
5.2. Obveznosti uporabnikov storitev javne sluZbe

23. ilen
(obveznosti uporabnikov storitev javne sluZbe)

(l)

Uporaba storitev javne sluZbe je za uporabnike storitev obvezna.

(2) Uporabniki ravnajo tako, da se prikljudijo na javni vodovod pod pogoji,

ki jih

predpi5e

upravljavec.
(3) Uporabniki morajo:

-

'
'
'

prikljuditi se na javni vodovod le s soglasjem upravljavca,
vzdrievati notranji vodovod z vsemi objekti in napravami,
vzdrlevati notranji vodovod tako, da je omogodena normalna dobava vode ob izpolnjenih
predpisanih pogojih iz tehnidnega pravilnika o javnern vodovodu oziroma v skladu z
veljavnimi predpisi,
zagotavljati dostop imajalcujavne sluZbe za opravljanje del na svojern zemlji5du v mezi
z javnim vodovodom,
sporodati okvare na javnem vodovodu, prikljudku stavbe ali gradbenega inienirskega
objekta na javni vodovod,
zagotoviti izvajalcu javne sluZbe dostop za odditavanje, pregled, vzdrlevanje ali
zamenj avo obradunskega vodomera,
zagotoviti iztrajalcu javne sluZbe dostop za izvajanje vzdrlevalnih del na prikljudku
stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta najavni vodovod,
v roku 8 dni od nastanka spremanb pisno obvesdati inrajalcajavne sluZbe o sprananbi
naslova, lastni5tva in drugih sprernembah, ki vplivajo na opravljanje storitev javne
sluZbe,

redno kontrolirati tesnost interne 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 stro5kov porabljene pitne vode v vedstanovanjskih stavbah,
upo5tevati vardevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo,

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obtina ne jamdi od5kodninsko ali
kako drugade. Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta toika 7. tlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS, 5t, 24116).
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-

urediti odjemno mesto skladno z zahtevami upravljavca javnega vodovoda,
odjemno mesto zavarovati pred znrzovanjem,
pisno obve5dati upravljavca j avnega vodovoda o odvzanu pitne vode iz hidrantov,
odgovarjati za Skodo, ki jo s svojim ravnanjem povzodijo na javnern vodovodu,
odgovaq'ati 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 inZenirskega objekta na javni vodovod in
- opravljati druge obvemosti 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.

ObrozloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila ietrte alineje 7. ilena Zakona o gospoddrskih javnih
sluibah /ZGJS/, ki doloia, da se z odlokom o naiinu opravljanja gospodarske javne sluibe doloii
pravice in obveznosti uporabnikov.
5.3. Prehod za dostop do vodovodnega omreLja

24. Elen
(zagotovitev prehoda)

(l)

Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrLevanja 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.
Obrazloiitev:
Z besedilom prvega odstavka se doloia obveznost lastnika nepremiinine, preko katere ie potreben
prehod za dostop do vodovodnega omreZja ali prikljudka stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta
najavni vodovod, za zdgotoyitev nemotenega obratovanja in vzdrievanja, da dovoli prehod. Kotje
doloieno z drugim odslavkom se na nepremiinini vzpostdvi prvotno stanje in v primeru posevka
povrne lastniku povzroiena ikoda zaradi izpdda pridelka.
5.4. Odvzerni vode iz javnih hidrantov
25. ilen
(odvzem vode iz javnega hidrantnega omreija)

(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za gasilske vaje, di5denje
obdinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cesti5d ali druga gradbena 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
dopu5dajo tak odvzem vode.
predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoll informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne jamai odikodninsko ali
kako drugate. Predlagane reaitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (5esta totka 7. dlena Uredbe o
posredovaniu in ponovni uporabi inFormacij iavnega znadaia (Uradni list RS,3t. 24l16).

Predlog - Ilobravnava

(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 tem dlenom je lahko samo obdina, gasilska druStva in zveze, ter izvajalci
obdinskih ali drZavnih javnih sluZb.
Obrazloiitev:
V skladu z doloiilom 3. toike 2. ilena Uredbe o oslrrbi s pitno vodo je del javnega vodovoda tudi
zunanje hidrantno omreZje za gaienje poiarov, ki je neloiljivo hidravliino povezano z javnim
vodovodom. Z besedilom se doloiajo pogoji za odjem vode iz javnega hidranta. Tako lahka
uporabnik odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodoyodu za iiiienje obiinskih cest, zalivanje
zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestiii ali druga gradbena dela, za jwne prireditve,
protipraino ilcropljenje obiinskih cest in za polnjenje cistern le na podlagi predhodnega soglasja
izvajalcajavne sluibe, in ie razmere na vodovodnem omreiju dopuiiajo tak odvzem vode.
26. ilen
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja izvajalca javne sluibe)

(l)

Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni zagotavljanju poZame varnosti in morajo biti vedno
dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se vode ne sme odvzemati brez predhodnega soglasja
upravljavca, razen v primeru ga5enja poZara pod pogoji iz tehnidnega pravilnika o javnem

vodovodu.
(2) Zaradi registracije odvzete vode je potrebno najkasneje
upravljavca javnega vodovoda o odvzemu vode iz hidrantov.

v

Stiriindvajsetih urah obvestiti

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila 3. toike 2. ilena Uredbe o oslvbi s pitno vodo, ki
doloia, da je del vodovoda tudi zunanje hidrantno omreZje za gasenje poiarov, ki je neloiljivo
hidravliino povezano z javnim vodovodom. Na tem mestu moramo opomniti na doloiilo ietrte toike
pmega odstavka 22. ilena Uredbe o oslrrbi s pitno vodo, ki doloia, da mora upravljavec jdvnega
vodovoda v okviru storitev jqvne sluZbe zagotwljati redno vzdrZevanje na javnem vodoyodu
pripadajoiih zunanjih hidrantnih omreiij za gaienje poZarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
pred poZari.
v skladu z 36.ilenom Zakona o varstvu pred pozarom (ur.list RS it.3/2007) morajo obiine kat
lastniki zagotavljati potrdila o brezhibnem delovanju sistema in inajanje tehniinega nadzora na
hidrantih in hidranlnih omreijih. Stroike iz naslova pregleda hidrantov s strani pooblaiiene
initituc|e lvijejo obiine. Na podlagi ugotovitev pregleda hidrantov se inajajo tekoia vzdrievalna
dela na hidrantih. V primeru, da so napoke na hidrantih take narave, da je potrebno hidrant v celoti
zameniati predstavUa to investicijsko vzdrZevanje, za katero zagotovi sreds^)a obiina kot lastnica
infrastruldure.

27. ilen
(strolki odprave okvare ali poXkodbe hidranta)

Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanie hidranta.
StroSki odprave okvare ali poSkodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.
Obrazloiitev:
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obaina ne jamii
odskodninsko ali
kako drugate. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spieletega pr;pisa
liesta totka Z. dtena UreObe o
posredovanlu in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, il. 24116).
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ki mora po njegovi
uporabi zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroiki odprave obare ali poikodbe hidranta, nastale
med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.

Z besedilom se doloia obveznost uporabnikn hidranta

na javnem vodovodu,

5.5. Izredna kontrola todnosti obradunskega vodomera
28. tlen

(izredna kontrola toinosti obraiunskega vodomera)

(i)

Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo todnosti obradunskega
vodomera, de sumi, da meritev ni pravilna.
(2) ie se pri kontroli obradunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih
toleranc, nosi stroSke izredne kontrole vodomera upravljavec. Vodarina se v tem primeru
uporabniku obraduna glede na porpredno mesedno porabo v predhodnem obradunskem obdobju.
(3) ie se pri kontroli obradunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode v dopustnih
tolerancah, nosi stroSke izredne kontrole vodomera uporabnik. Vodarina se v tem primeru
uporabniku obraduna glede na dejansko porabo (celotno kolidino pitne vode izmerjene z
obradunskim vodomerom).

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavke 18. ilena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varstva okolja, ki doloia, da
se vodarina uporabnikom storitve oslerbe s pitno vodo, pri katerih se poraba ugotavlja z
obraiunskim vodomerom, obraiunava glede na dobavljeno koliiino vode v m3. Obraiunava se
glede na dejansko porabo v preteklem obraiunskem obdobju. Inajalec pri uporabnikih najmanj
enlvat lelno ugotar\a dejdnsko porabo in opravi poraiun za preteklo obraiunsko obdobje.

29. ilen
(dostop do javnega vodovoda)

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

Obrazloiitev:
z besedilom se doloia zahteva po dostopnosti javnega vodovoda in vodottodnega prikljuikn z
yodomernim mestom inajalcu javne sluibe, saj se le na ta naiin lahko zagotwlja nemoteno redno
vzdrievanje prikljuikov na javni vodovod, ki v skladu z doloiilom tretjega odstarka 22. ilena
uredbe o oilobi t pitno vodo obsega: . preverjanje in redno vzdrZevanje prikljuika na jovni
vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdrattstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da
je
prikljuiek yodotesei; . zagotdvljanje delovanja obraiunskega vodomera v skladu z merili, ki
"uriiaii
*rrotlouje, in. inteientno vzdrievanje v primeru nepredvidliivih dogodkov (npr. lomi in
puiianie pitne vode na prikljuiku, okvare obraiunskega vodomera in podobno)'
5.6. Obveznosti izvajalcev del
30. 6len
(obveznosti izvajalcev del ter lastnikov in uporabnikov zemlji5i)
predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne jamii_odakodninsko ali
predpisa (sesta totka T alena Uredbe o
kako d-rugate. predlagane reiitve v preotogr.r ali 6snutku predprsa ne bodo nu]no del sprejetega
(Uradnt
24/16)
lrst
Rs,
Et'
znaaaja
ponovni
informactj
posredovin;u in
uporabi
lavnega
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(l)

Izvajalci del vzdrZevanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture, ter lastniki in
uporabniki zemlji5d, po katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemlji5d, vzdrievanju ali
gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poSkodb javnega vodovoda in prikljudkov na javni
vodovod.
(2) Pred pridetkom vzdrZevalnih del ali gradnje iz prvega 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 pwega odstavka tega dlena si mora lastnik ali
uporabnik zemlji5da 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.
(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 stroSke popravila.

Obrazloiitev:
besedilom se doloiajo obveznosti izvajalcev del vzdrZevanja in gradnje objeldov druge ter
lastnikov ali uporabnikov zasebnih zemljiii, v katerih potekajavni vodovod, da morajo pri uporabi
zemljiii, vzdrZevanju ali gradnji infrastruldure zagotoviti, da ne pride do poikodb javnega
vodovoda in vodovodnih prikljuikov.

Z

6. Viri financiranj

aj

avne sluZbe

31. ilen

(viri fi nanciranja storitev)
Izvajalec javne sluZbe pridobiva sredstva za izvajanje javne sluZbe:
- iz pladil uporabnikov storitevjavne sluZbe,
- iz proraduna obdine,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- iz drugih virov dolodenih z zakonom ali odlokom obdine.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiil 59. in 60. ilena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah
/ZGJS/. V skladu z doloiilom 59. ilena Zakona o gospodarshih jowih sluZbah /ZGJS/ uporabniki za
uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznegd uporabnika ali glede na doloiljive skupine
uporabnikttv izmerljive, plaiujejo ceno proimoda ali storiue, ki je lahka tudi v obliki tarife, tal6e,
nadomestila ali povraiila. Novedene ene se lahko subvencionirajo. Z adom, 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 razlv oj infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:

-

iz
iz
iz
iz

pladil uporabnikov storitev javne sluZbe,
proraduna obdine,
dotacij, donacij in subvencij,
dolgoroinega kreditiranja,

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj inFormativni delovni pripomoeek, glede katerega obaina ne jamai odskodninsko ali
kako drugaae. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta totka 7. tlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaala (Uradni list RS, 51. 24116).
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-

iz drugih virov dolodenih z zakonom ali odlokom obdine.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila 16. ilena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obyeznih obiinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja, ki doloia, da je predrainska
sestavd cene osltrbe s pitno vodo sestavljena iz omreZnine in vodarine. Ob nwedenem so med viri
financiranja infrastuhure navedena tudi sredsna iz dolgoroinega kreditiranja. To besedilo je
oblikovano na podlagi doloiila 63. ilena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah /ZGJS/, ki doloia,
da se lahka infrastruhurni objehi gospodarskih jovnih sluib financirajo iz sredstev, dobljenih s

kratkoroinimi ali dolgoroinimi pos oj ili.
7. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne sluZbe

33. ilen
(infrastruktura lokalnega pomena)

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

Obrazloiilet:

Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila ieste alineje 7. ilena Zakona o gospodarskih javnih
sluibah /ZGJS/, ki doloia, da se z odlokom o naiinu opravljanja javne sluZbe doloii tudi vrsta in
obseg objektov in naprav, potrebnih za inajanje gospodarske javne sluibe, ki so lastnina lokalne
skupnosti ter del jwne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uZiva. Ob tem moramo opomniti
ie na doloiilo j. toike pnega odstavka 2. ilena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki doloia, dajeiavni
vodovod vodovod, ki je kot obiinska gospodarska infrastruktura namenjen inajanju javne sluibe;
del javnega vodovoda je tudi zunonje hidrantno omreije za gaienje poiarov, ki je neloiliivo
povezano z javnim vodovodom.
34. ilen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)

(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne sluZbe, ki so v lasti uporabnika, so prikljudki
stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta najavni vodovod.
Obrazloiitev:
Besedilo tega ilena je oblikovano na podlagi doloiila 15. toike 2. ilena Uredbe o osl(rbi s pitno
vodo, ki doloia, da je prikljuiek stavbe ali gradbenega inienirskega objekta na javni vodovod
cevovod odjavnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema; prikljuiek najavni vodovod
je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inienirskega objeha in ne sodi med objehe in opremo
javne infrastrukture; prikljuini sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obraiunski vodomer so
sestavni deli prik$uika na javni vodovod.
Odiemno mesto.ie, v skladu z 2.ilenom Uredbe o oslvbi s pitno vodo, mesto spoja interne
vodovodne napeljave z obraiunskim vodomerom.
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne iamai odgkodninsko ali
kako drugate, Predlagane reaitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta toaka 7, dlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaeaia (Uradni list RS, 5t. 24116).
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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 izteqavo 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.

Obrazloiitev:

je oblikovano na podlagi trejegq odstovka 119. ilena Zakona o varstvu
/ZVO-[/,
ki
doloia,
da vlada podrobneje predpiSe metodologijo za oblikovanje cen,
okolja
osktbovalne standarde in tehniine, vzdrZevqlne, organizacijske ter druge ulrrepe in normative zd
opravljanje jwne sluibe oslrrbe s pitno vodo. Na navedeni pravni podlagi je Wada RS v letu 2012

Besedilo prvega odstavka

sprejela Uredbo o metodologiji za obliknanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih
sluZb varstva okolja, s katero je doloiila metodologijo za oblikovanje cen storitev obvezne obiinske
gospodarske javne sluZbe vars\a okolja za oslrrbo s pitno vodo. Na tem mestu moramo opomniti 5e
na doloiilo 59. ilena Zakona o gospodarskih jovnih sluibah /ZGJS/, ki doloia, da za uporabo
jwnih dobrin, ki so glede posameznega uporabnika ali glede na doloiljive skupine uporabniktv
izmerljive, plaiujejo uporabniki ceno proizvoda ali storirue, 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 zakonom. Cene se lahfut subvencionirajo. Z aldom, s
katerim se odloii o subvencioniranju cene, se doloiila tudi viiina in vir subvencij. Subvencije so
lahko diftrencirane po kategorijah uporabnikav in koliiini porabljenih ali nudenih j avnih dobrin.
Besedilo drugega odstdvka 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 uporabnifutm.
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi 56.ilena Zakona o gospodarskih javnih
sluibah /ZGJS/, ki doloia, da za uporabo javnih dobrin, ki so glede posemzenega uporabnil<a ali
glede na doloiljive skupine uporabnikov izmerljive, plaiujejo uporabniki ceno proizvoda ali
storitve, ki je lahko v obliki tarife, tal<se, nadomestila ali povraiila. Cene se oblikujejo in doloiajo
na naiin in po postopku, ki ga doloia zakon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom. Takt je
izstovljenje fahur za plaiilo storitev javne sluibe in poslediino izterjava neplaianih obveznosli s
strani uporabnikoy, sestavni del storitev posameznega gospodarske jwne sluZbe. Vendar pa lahko
inajalec javne sluZbe na podlagi prostega urejanja obligacijskih razmerij, izbere pogodbenega
inajalca, ki v njegovem imenu in na njegov raiun inede ta del nalogjavne sluibe.
9. Javna pooblastila izvajalca javne sluZbe

36. ilen
(avna pooblastila izvajalca javne sluibe)

(1) Izvajalec javne sluZbe ima naslednjajavna pooblastila:
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obeina ne jamdi odgkodninsko ali
kako drugaae. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nulno del sprejetega predpisa (iesta toaka 7. dlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS,5t. 24116).
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-

izdajanje mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora
(mnenjedajalec),
- vodenje katastra javne sluZbe,
^ druga javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi.
(2) Za izvajarlje nalog iz prve alineje prejdnjega odstavka tega dlena mora imeti izvajalec javne
sluZbe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
(3) Strokovno-tehnidne, organizacijske in razvojne naloge javne sluZbe, ki z obdinskim aktom ali s
pogodbo zlzvajalcem javne sluZbe niso prenesene na izvajalcajavne sluZbe, opravlja obdinska
uprava.

(4) Strokovno-tehnidne, organizacijske in razvojne naloge, ki jih obdina lahko prenese na izvajalca
javne sluZbe so:
- razvoj, nadrtovanje in pospe5evanje dejavnosti javne sluZbe
- investicij sko nadrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvalanle
dejavnosti javne sluZbe.
(5) Obdinska uprava skrbi za koordinacijo med obdino in izvajalcem j ar.ne sluZbe in izvaja nadzor
nad izvajanjem javne sluZbe skladno s predpisi in dogovorjenim nadrtom nadzora in zagotavljanja
kakovosti.

Obrazloiilev:
Besedilo prve alineje pmega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila l1.toike 3.ilena
Gradbenega zakona /GV, ki doloia, da je mnenjedajalec nosilec jovnega pooblastila, ki daje
mnenja k dokumentaciji z vidika njegove pristojnost.
Besedilo druge in tretje alineje pmega odstavka je oblikovano na podlagi 7. ilena Odlola o
ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Sistema B d.o.o., ki doloia, da javno podjetje poleg javnega
pooblastila vodenja katastra gospodarske javne sluibe, inaja tudi druga javna pooblastila, ki so
nu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanoviteljic.
Na podlagi navedenega bo inajalec javne sluZbe izvajal navedene naloge na podlagi podeljenega
javnega pooblastila. Navedeno doloiilo je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka 121.
ilena Ustave Republike Slovenije /Ustava RS/, ki doloia, da lahko prwne ali Jiziine osebe z
zakonom ali na njegovi podlagi dobijo javno pooblastilo za opravljanje doloienih nalog drZavne
uprwe. S tem se dopuiia moinost, da lahko obiine ustanoviteljice javnemu podjetju z odlokom
podelijo javno pooblastilo za izvrievanje uprwnih funcij, ki se nanaiajo na opravljanje dejavnosti
lokalnih gospodarskih javnih sluZb. Na tem mestu mordmo opomnitl da se javna pooblqstila lahko
inriujejo na tri naiine, kot to sicer velja za izvrievanje uprwnihfunkcij, in sicer:

o
o

.

z izdajanjem sploinih aktov,
z izdajanjem posamiinih aktov oziroma odloianjem o posamiinih stvareh,
z oprovuanjem materialnih dejanj.

Pooblastilo za izdajanje sploinih ahov obsega pravico nosilca javnega pooblastila, da s svojim
sploinim (abstrqktnim) ahom na obvezen naiin, torej kot obvezno pravo, ureja doloiena vpraianja
oziroma razmerja. V tem okviru lahko javno podjetje kot inajalec lokalnih gospodarskih javnih
sluib v skladu s predpisi podobneje urejajo tehniine, oslcrbovalne in druge stqndarde za
opravlj anj e posameznih lokolnih go spodarskih j avnih s luib.
Pooblastilo za odloianje o posamiinih stvareh je najpogostejia oblika pooblastila, v okviru katere
lahko nosile javnega pooblastila s posamiinim aktom odloiq o pravicah, obveznostih ali pravnih
karistih prwnih oziroma fiziinih oseb. V tej nezi moramo opomniti, da mora nosilec javneg
apooblastila za odloianje v posamiinih stvareh, kateregd vsebina je upravnd stvar, pri odloianju
postopctti po doloiilih veljavnega Zakona o sploinem upravnem postopku /ZUP/, ie niso posamezna
vpraianja tega postopka z zakonom urejena drugaie.
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pooblastila za opravljanje materialnih dejanj je upravna funkcija, ki se izvriuje z
realnimi dejanji, kot je npr. vodenje evidenc, inajanje upravnega nadzora itn.
Besedilo tretjego, ietrtega in petega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila I 2. ilena Zakona o
gospodarskih javnih sluZbah /ZGJS/, ki doloia, da so strokovno tehniine, organizacijske in
razvojne naloge na podroiju gospodarskihjavnih sluib naloge, ki se nanaSajo zlasti na:
o razvoj, nairtovanje in pospeievanje gospodarskih javnih sluib,
. investicisko nairtovanje in gospodarjenje z objehi in napravami, potrebnimi za izvajanje
go spo dar s ki h j av nih s lui b,
. postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in reZijskih
obratov,
o postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
c strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih sluib,
c Jinanciranj e gospodarskih javnih sluib,
c doloianje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, ie ti zadevajo
infrastruhurne objelde in naprave gospodarskih javnih sluZb, ie ni to javno pooblastilo
preneseno na izvajalce gospodarskih javnih sluZb,
o dajanje predpisanih dovoljenj za priHjuiitev na infrastrukturne objehe in naprave gospodarshh
javnih sluib, ie ni to javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih sluib.
Vsebina javnega

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.
(\ Pn izvajanju nadzora lahko pristojni obdinski in5pekcijski organ izdaja odloibe ter odreja druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvr5evanje dolodb tega odloka.
(3) Pristojni organ obdinske uprave obdine ima pravico kadarkoti vpogledati v evidence, ki jih je
dolZan voditi izvajalec javne sluZbe, pri iemer je dolZan spoStovati dolodila zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.

Obrazloiitev:
Besedilo je obliknvano na podlagi doloiila prvega odstavka 50.a ilena Zakona o lokalni
samouprcNi /ZLS/, ki doloia, da obiinska uprava oprwlja nadzorstvo nod izvajanjem obiinskih
predpisov in drugih ahov, s katerimi obiina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje
navedenega nadzorstva se v okviru obiinske uprave lahkt uslanovi obiinska inipekcija.
Inipekcijskt nadzorstvo neposredno opravljajo obiinski inipehorji kot uradne osebe s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s knterimje urejen inipekcijski nadzor.
1

l. Predpisi, sprejeti

na podlagi tega odloka

38. ilen
(Tehniini pravilnik)

(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.
Predloq oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne jamii odskodninsko ali
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(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 l2l. ilena Ustave Republike
Slovenije /Ustava RS/, ki doloia, da lahko prwne ali fiziine osebe z zakonom ali na njegovi podlagi
dobijo javno pooblastilo za opravljanje doloienih nalog driavne uprave. S tem se dopuiia moZnost,
da lahko z odlokom podeli jawo pooblastilo za izvrievanje uprovnih funcij, lci se nana|ajo na
opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih sluZb. Z besedilorn prvega odstavka se
izvajalcu javne sluZbe podeljuje pooblastilo za izdajanje sploinih ahov (tehniinega pravilnika), ki
obsega pravico nosilca javnega pooblastila, da s svojim sploinim (abstraktnim) ahom na obvezen
naiin, torej kot obvezno pravo, ureja doloiena vpra\anja oziroma razmerja. V tem okviru lahko
inajalec lokalne gospodarske javne sluibe osltbe s pitno vodo v skladu s predpisi podobneje uredi
tehniine, oslvbovalne in druge standarde za opravljanje lokalne gospodarsk javne sluZbe oslcrbe s
pitno vodo. Tehniini pravilnik potrjuje v skladu z 16. ilenom Odlokt o ustdnovitvi javnega podjetja
Vodovod sistema B d.o.o. Svet ustanoviteljic.
Besedilo drugega odstavka je oblikavano na podlagi doloiila 66. ilena Zakona o lokalni
samoupravi /ZLS/, ki doloia, da morajo biti statut in drugi predpisi obiine objavljeni, veljati pa
zainejo petndjsti dan po objwi, ie ni v njih drugaie doloieno. Stqtut in drugi predpisi obiine se
objavijo v uradnem glasilu. Ker gre za ah, ki velja na obmoiju vseh obiin Vodovoda sistema B, je
potrebno, da se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ki je 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 oblikovano na podlagi doloiila prt ega odstavka f. ilena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluZb valstva ofu)Ua, ki doloia
metodologijo za oblikovanje cen storitev jdvne sluibe oslvbe s pitno vodo.

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

(1) Upravljavec javnega vodovoda mora pripraviti v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred
naravnimi in drugimi nesredami, Nadrt zaSdite in reSevanja - 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 nesreda, ki povzrodi kontaminacijo pitne vode z mikrobioloSkimi ali
kemijskimi onesnaZevali,
- naravne nesrede (poplave, potresi, netqa, 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 oskbovalnem
obmodju javnega vodovoda;
- dolgotrajna su5na obdobja, ki povzrodijo zmanjdanje izdatnosti vodnih virov in pomanjkanje
pitne vode;
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne jamti odikodninsko ali
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-

rzpad dobave elektridne energije zaradi nenadnega dogodka, naravne aii druge nesrede, ki
povzrodi prekinitev dobave vode na delu ali celotnem oskrbovalnem obmodju,
nalezljivih bolezni (epidemija, pandemija...), ko pristojne institucije razglasijo omejitve in
prepovedi;
nameme po5kodbe objektov za oskrbo s pitno vodo (zajetja in drpaliSda, vodohrane,
vodovodno omreZje ...) in pozrodijo prekinitev dobave vode na delu ali celotnem
oskrbovalnem obmodju javnega vodovoda.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila 14. in 15. toike prvega odstovka 22. ilena Ilredbe o
oslrbi s pitno vodo, ki doloia, da upravljavec javnega vodovoda v okviru storitey javne sluZbe
zagotavlja izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred narovnimi in drugimi nesreiami in izdelavo programa ukrepov v
primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaZenja Pogoje za opredelitev in prenehanje izrednih
razmer pri oslwbi z vodo in naiela za ravnanje v takih razmerah potrjuje v skladu s 16. ilenom
Odlolra o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. Svet ustanoviteljic.
Na tem mestu moramo opomniti ie na doloiilo 43. ilena Zakonq o varsfiu pred naravnimi in
drugimi nesreiami /ZWDN/, ki doloia, da lokalne skupnosti sprejmejo svoje programe in nairte
varstva pred naravnimi in drugimi nesreiami.
12. Kazenske dolodbe

ilen
(prekrlki)
41.

(1) z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekrsek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejamost, njihova odgovoma oseba pa z globo 500,00 eurov
de:

-

ne prikljudi stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta na
1 1. dlena tega odloka;

javni vodovod v skladu z dolodili

de gradi, rekonstruira, prestavi, zamenja, ali popravi, prikljudek ali obradunski vodomer
stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta v nasprodu z 6. in 7. todko 11. dlena tega odloka;
odstrani prikljudek stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta v nasprodu z dolodilom 13.
dlena tega odloka;
ne zagotovi izvajalcu javne sluZbe dostopa za opravljanje del na svojern zernljiidu v zyezi z
javnim vodovodom (detrta todka in detrta alineja tretje todke 23. dlena tega
odioka);
ne zagotovi izvajalcu jarme sluzbe dostopa do odditavanja, pregleda, vzdrievanja ali
zamenjave obradunskega vodomera (detrta todka in sedma alineja-tretje todke 23. dlena
tega
odloka);
ne zagotovi izvajalc,t javne sluZbe dostopa za imajanje rednih vzdrZevalnih del na
prikljudku stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta na javni vodovod (sedma alineja
23.
dlena tega odloka);
ne zagotovi izvajalw javne sluZbe dostopa za izvajanje rednih vzdrZevalnih del na
prikljudku stavbe ali gradbenega inienirskega objekta nalavni vodovod (detrta todka
in Sesta
alneja 23. dlena tega odloka)
ne uposteva vardevalnih_ ukepov iz objav v primeru motenj pri oskbi pitno
s
vodo (enajsta
alineja 23. dlena tega odloka);
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-

ne uredi odjemnega mesta v skladu z zabtevami upravlj avca javnega vodovoda (dvanajsta
alireja23. 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 nasprotju z dolodili 26. dlena tega odloka;
se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v nasprotju z dolodili tega odloka;
pred pridetkom vzdrLevalnrh 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 Zakona o prekr5kih IZP-ll, ki
doloda, da se prekrski lahko dolodijo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. Z odlokom
samoupravne lokalne skupnosti se smejo doloditi prekr5ki in predpisati zanje globe samo v
dolodenem znesku ter samo za krlitve 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 prekrskih /ZP-11 se z odlokom samooupravne lokalne skupnosti (obdine) lahko
predpiSe samo globa v dolodenem znesku:
za posamemika od 40 do 1.250 eurov;
e za samostojnega podjetnika in posameznika,

.

.
.

ki opravlja dejavnost, od

100 do 30'000 eurov;

za pravrn osebo od 100 do 75.000 eurov, de se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
druZbe, Steje za srednje veliko ali veliko gospodarsko druZbo, pa od 250 do 125.000 eurov;
za odgovomo osebo pral.ne 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. ilen
(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, 1/13).
(2) Do potrditve novega Programa oskrbe s pitno vodo, Tehnidnega pravi'lnika in Nadrta zaSdite in
re5evanja - oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih raaner, se uporabljajo doslej
veljavni akti.

Obrazloiitev:

:

popolna razveljavitev,
besedilom je doloiena t.i. abrogacijska (at. abrogatio
klsvzula s kaiero mlajii pravni aH popolnoma ranelljavlja starejii pravni akt.

Z

tudi odprava)

43. ilen

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

Obrazloi,itev:
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Predlog - Il.obravnava

Stevilka: 355-00005/2020-

V Moravskih Toplicah, dne
Zupan
Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l. r.
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Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega odina ne jamei odakodninsko ali
kako drugate, Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta totka 7, tlena uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS,5t. 24116).

