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IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
NA.INU OPRAVLJANJA LoKALNE GOSPoDARSKE JAVI{E SLUZBE osKRBE
Zadeva: PR-EDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH
S

-

PITNO VODO V OBCINI MORAVSKE TOPLICE - skrajSani postopek

1. ZAKONSKAPODLAGA
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni

list RS, 3t. 35114,21115,25117'),
Zakon o gospodarskih javnih sluZbah IZGJS/ (Uradn list RS, 5t. 32193,30198 - ZZLPPO,
127 I 06 - ZJZP in 38/1 0 - ZUKN in 5711 I - ORZGJS40),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 5t. 39/06 - uradno predi5deno besedilo, 49106 ZMetD,66106- odl. US,33/07 -ZP Nadrt,57108 -ZFO-1A,70I08, 108/09, 108109-ZP
Nad'rt-A, 48112, 57/12,92113, 56/15, 102115, 30116, 6l/17 G2,21118 - ZNOrg, 84/18 -

zruRKoE,

158/20),

21., 29., 61. in 62. dlen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - uradno
predi5deno besedilo, 76/08,79109, 51/10, 40112
ZUJF, 14/15 ZUUJFO, l1/18
ZSPDSLS-1, 30118,61/20 -ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),
3. dlena Odloka o gospodarskih javnih sluZbah v Obdini Moravske Toplice (Uradni list
Republike Slovenije 5t. 29196, 52197, 19107, 16118).

-

-

-

2. RAZLOGI ZA SPREJEMODLOKA
Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na 17. seji dne 18. 5. 2021 sprejel Odlok o nadinu
opravljanja lokalne gospodarske javne sluZbe oskrbe s pitno vodo v Obdini Moravske Toplice,
ki ga je pripravilo javno podjede Vodovod sisterna B d. o. o. v sodelovanju z Mestno obdino
Murska Sobota in ga posredovalo v pregled in v sprejem vseh obdinam ustanoviteljicam
javnega podjeda. Javno podjetje Vodovod sistema B d. o. o. ugotavlja, da se pri sprejernu
odloka ni upo5tevalo zadnjega popravka, zato je potrebna sprememba 41. dlena odloka ter
dopolnitev odloka z novim 35. in 36. dlenom, ki dolodata objekte in naprave v lasti
uporabnika in postopek oblikovanja cen.

3.

PREDLOGSKLEPA
Obiinski svet ObEine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok spremembah in
dopolnitvah Odloka o nalinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluibe oskrbe s
pitno vodo v ObIini Moravske Toplice po skrajEanem postopku.
Pripravila:
obdinska uprava

Zupan:

Alojz Glavad
MORAVSKE
TO P LICE

Prilose:
Predlog odloka

Veljavni odlok
Elektronsko sporodilo Vodovoda sistema B z dne l. 3. 2022

lrt-

Na podlagi 21 ., 29., 6l . in 62. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107
uradno predi5deno besedilo, '16/08,79109, 5l/10, 40112 - ZUJF, 14115 ZUUJFO, I l/18
ZSPDSLS-I, 30/18, 61120 ZIUZEOP-A in 80/20 ZruOOPE), 16. dlena Statuta Obdine
Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21/15,25117), in 3. dlena Odloka o gospodarskih
javnih sluZbah v Obdini Moravske Toplice (Uradni list Republike Slovenije irt. 29/96, 52197,
19/07, 16118) je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na svoji
seji dne
sprej el

-

-

-

-

_

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o naiinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluibe
oskrbe s pitno vodo v Obiini Moravske Toplice

1.

dlen

V odloku o nadinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluZbe oskrbe s pitno vodo v Obdini
Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 86/21) se dodata nova 34. in 35. dlen, ostali dleni pa se
ustrezno pre5tevildijo.

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.
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 ja\.ne
sluZbe in za izterjavo nepladanih obveznosti uporabnikov pooblasti pravno osebo, ki je
izvajalec druge lokalne gospodarske javne sluZbe v obdini. lzvajalec javne sluZbe in pravna
oseba uredita medsebojne pravice in obveznosti s pogodbo, s katero podrobneje dogovorita
nadin pobiranja pladil in izteg'avo nepladanih obveznosti v imenu in za radun izvajalca javne
sluibe.

2.

dlen

V 39. dlenu (po pre5tevildenju 41. dlenu) odloka se:
- v tretji alineji se beseda >dolodilom< spremeni tako, da se glasi: >>dolodili<,
- v peti alineji se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: >(Sesta alineja tretje todke
in detrta todka 23. dlena odloka)<,
Predlog oziroma osnr.rtek predpisa predsuvtja zgolj informtivni delomi pripomotek, glede [aterega oblina ne
od{kodninsko ali l<a}o &ugaie. Predlagane reiiwe v predlogu ali osntnlor predpisa ne bodo oujno del sprejetega predpisa
toika 7. {lena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Iadni lisr RS ,k, 2a/ rc).

jaoii
(5esta

- v Sesti alineji se besedilo v oklepaju sprerneni tako, da se glasi: >>(sedma alineja tretje
-

todke in detrta to dka 23 . dlena tega odloka);
sedma alineja se drta;

v osmi alineji

se besedilo

v oklepaju spremeni tako, da se glasi: >(dvanajsta alineja 23.

dlena tega odloka);

-

v deveti alineji

-

dlena tega odloka);
v deseti alineji se besedilo: >>prvega odstavka< spremeni tako, da se glasi: )prve todke((.

se besedilo

v olJepaju spraneni tako, da se glasi: >(trinajsta alineja 23.

3.

dlen

Ta odlok pridne veljati naslednji dan po objavi v Uradnern listu Republike Slovenije.

Stevilka: 3 55-00005/2020-l
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Moravske Toplice, dne

Zupan
Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l. r.

Predlog ozirorna osnutek predpisa predstavlja zgolj inJormativni delovni pripomode( glede katerega oblirn oe ;amcr
odikodninsko ali kako dn.rgaie. Predlagane re{iwe v predlogu a1i osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (lesta
toika 7. ilena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega zruiaja (Jradni list 1(S, It. 24l 16).
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odlok o naiinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluibe oskrbe s pitno vodo v Obiini Moravske
Toplice
Uradni list Republike Sloveniie, 5t. 86/2021
18.05.2021
Datum spreiema:
Datum obiave:
28.05.2021
Datum zaEetka veljavnosti: 72.06.2027

-

Na podlagi 27.,29., 67. in 62. alena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 uradno
preiisdeno besedilo, 76108, 79109, 57170 in 4OllZ - ZUF, 14/75 ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-I in
30/18), 3. in 7. ilena Zakona o gospodarskih javnih sluibah /ZGJS/ (Uradni list RS, 5t. 32193,30198
ZZLPPO, 127lOG - Z)ZP in 38/10 - ZUKN in 57lLL - ORZGIS4o), 149. dlena Zakona o varstvu okolja
IZYO-ll (Uradni list RS, 5t. 39/06 uradno preaiSaeno b€sedilo, 49106 ZMetD, 66/06 odl. US,
33107 - ZPNairt, sTlOS - ZFO-LA,70108, 108/09, 108/09 - zPNairt-A, 481t2, 57172, 92173, s6/rs,
102115,30176, 6tlt7 - G2,21l18 - ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE), 3. dlena Zakona o prekrskih /ZP-ll
(Umdni list RS, 5t. 29111 - uradno preaiSaeno besedilo, 21113, tltl13,74l74 - odl. US, 92174 cdl.
U5,32116,75177 cdl. US in 73119 odl. US), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
5t. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih javnih
sluZb varstva okolja (Uradni list RS, 5t. 871L2, l?glLz,76177 in 78119), 16. ilena Statuta obaine
Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114, zl/15,251L7) in 3. alena Odloka o gospodarskih javnih
sluibah v Obdini l'loravske Toplice (Umdni list RS, 5t. 29196, 52197, 79/07, L6/Lg) je Obdinski svet
Obdine Moravske Toplice na 17. seji dne 18. 5. 2021 sprejel

-

-

-

-

-

-

-

-

ODLOK
o naainu oprayljanja lokalne gospodaEke javne sluibe oskrbe s pitno vodo y Obtini
Moravske Toplice
1, SPLOSNE DOLOcBE

f. ilen
fiavna sluiba)
(1) Ta odlok doloia natin opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne sluibe oskrbe s pitno vodo
(v nadaljevanju: javna sluiba) v Odini Moravske Toplice (v nadaljevanju: obiina).

(2) V okviru javne slu:be se izvaja oskrba stavb in gradbenih inieniBkih objektov s pitno vodo iz
javnega vodovoda, te se v njih zadriujejo Uudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo iivali.

(3) Ne glede na prejinji odstavek se za javno sluibo ne Steje oskrba nestanovanjskih stavb in
gradbenih inienirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne
glede na to, ali se zagotavlja iz javnega vodovoda. ae:
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 industruska 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 sluibo Steje:

1. oskrba stavb ali gradbenih inienirskih objektov s pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo driavne
ali oHinske javne slu:be,
2. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih povrsin,
3. oskrba zunanjega hidrantnega omreija za gaSenje poiarov s pitno vodo,
4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih povrSinah namenjena splosni rabi, in
5. oskrba s pitno vodo za pmnje ali namakanje povr5in, ki pripadajo stavbi iz drugega odstavka tega
dlena, de letna koliiina ne presega 50 m3.
2.

ilen

(vsebina odloka)

lodl4

30. 03. 2022. l4:0s
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tem odlokom se doloaa nadin opravljanja javne slu:be. Odlok obsega:

- organizacusko in prostorsko zasnovo opravljanja javne slu:be,
- vrsto in obseg storitev javne sluZbe ter njihovo prostorska razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pmvice in obveznosti uporabnikov
- vire financiranja javne sluibe in naain njenega oblikovanja,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne slu:be, ki so lastnina obiine,
- cene storitev javne sluZbe,
-

javna pooblastila izvajalca javne slu:be,

-

nadzor nad izvajanjem javne slu:be,
kazenske dolodbe,

predpise, sprejete na podlagi tega odloka,
prehodne in kondne doloabe.

3. ilen

(uporabniki iavne sluit e)
(1) Uporabniki javne sluibe so lastnikl stavbe, dela stavbe ali gradbenega inzenirskega objekta, ki je
prikljuden na javni vodovod in se zanj zagotavua javna slu:ba.
(2) te je stavba, del stavbe ali gradbeni inienirski objekt v solastnini, lahko obveznosti uporabnikov
javne sluibe iz prejinjega odstavka prevzame eden od solastnikov de je med njimi doseien pisni
dogovor.

(3) V vetstanovanjskih stavbah,

v

katerih ni zagotovljenega lodenega odjema pitne vode po

posameznih stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov javne sluibe izvrsuje upravnik stavbe, ki
zagotavlja porazdelitev stroikov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje
vedsta nova nj skih stavb.

(4) Uporabniki javne sluibe iz 7. in 2. todke ietrtega odstavka 1. dlena tega odloka so

izvajalci
drzavnih ali obdinskih javnih sluZb ali upravljavci javnih povrsin, za katere se uporablja pitna voda, ki
se odvzema iz javnega vodovoda.

(5) Uporabnik javne sluzbe iz3. in 4. todke detrtega odstavka 1. dlena tega odloka je obaina.

(6) Evidentiranje koliiine odwete pitne vode iz javnega vodovoda, doloditev pladnika ter plaiilo
storitev javne sluibe za uporabnike javne slu:be iz aetrtega in petega odstavka tega ilena se izvaja v
skladu z dolodili tega odloka.

4. ilen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovniini obliki za moiki spol se uporabuajo kot newralni za Zenski in

moiki spol.
5,

ilen

(uporaba predpisov)
Za vprasanja v zvezi z izyajanjem javne slu:be iz prvega ilena tega odloka, ki niso posebej urejena s
tem odlokom, se uporabljajo republiSki predpisi s podroija varswa okolja.

6. ilen

(pomen izrazov)
2 od

14

10. 03. 2022. i4:05
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V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot je doloien v zakonu, ki ureja gospodarske
javne sluibe in v zakonu, ki ureja varswo okolja in na njuni podlagi sprejetimi podzakonskimi
predpisi.

2. ORGANIZACIJSKA

IN

PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLTANJA JAVNE SLUZBE

7. Elen

(oblika zagotavljanja javne sluibe)
(1) Javna sluZba se opravlja v obliki javnega podjetja na obmoiju katastrskih obiin (k.o.):
Stevilka k. o.

Ime k. o.

91

Andrejci

85

Berkovci

100

Bogojina

95

dikedka vas

90

Fokovci (v delu k.o.)

101

Ivanci

86

Ivanjievci

81

Iva novci

82

Kandevci

80

Krnci (v delu k.o.)

103

Lukatevci

707

Martjanci

702

Mlajtinci

92

Ivloravci

97

Motvarjevci

106

No15inci

96

Pordaiinci

88

Prosenjakovci

84

Ratkovci (v delu k.o.)

78

Sebeborci

89

Selo

87

Sred iSie

2

Suhi vrh

93

Te5anovci

94

Vuaja Gomila

(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se opravlja na obmoaju katastrskih obdin (k.o.):

3 od 14

Stevilka k. o.

Ime k. o.

98

Bukovnica

30. 03. 2022. ) 4:05
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99

Filovci

90

Fokovci (v delu k.o.)

80

Krnci (v delu k.o.)

83

Londa rovci

84

Ratkovci (v delu k.o.)

(3) Izvajalec javne sluibe iz prvega odstavka tega ilena je upravljavec javnega vodovoda,

na

obmoajih javnega vodovoda, doloaenih v Programu oskrbe s pitno vodo.

3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUZBE

8. 6len

(vrsta in obseg storitev javne sluibe)
(1) V okviru storitev javne slu:be upravljavec javnega vodovoda zagotavlja:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne sluibe v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki
urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,

2. obveidanje upombnikov javne sluibe o izvajanju javne sluZbe o njihovih obveznostih in izvajanju
javne sluibe,
3. redno vzdrievanje javnega vodovoda,

4. redno vzdrievanje javnemu vodovodu pripadajoiih zunanjih hidrantnih omreiij za gaSenje po:arov
v skladu s predpisi, ki urejajo varswo pred poZari,
5. redno vzdrievanje prikljudkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu z dolodili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
7. poroaanje v skladu z doloaili 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, doloienih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,

10. monitoring kemijskega in mikrobioloikega stanja vode iz zajelja za pitno vodo,
11. monitoring kolifine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovouenja za
oskrbo s pitno vodo in monitoring zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s
pitno vodo, ie se ta odvzame iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali
koncesije,

12. oznafevanje vodovarstvenih obmoaij in izvajanje drugih ukrepov

v skladu s predpisi, ki urejajo

vodovarswena obmoija,
13, obiasno 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 nesreiami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaienja,

16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so prikljuiene na javni vodovod, v katastru stavb z
dejanskim stanjem stavb na obmoaju javnega vodovoda in
17. prikljudevanje novih uporabnikov javne slu:be.

(2) Redno vzdrievanje prikljuakov iz pete todke prvega odstavka tega ilena obsega:

-

preverjanje in redno vzdrzevanje prikljudka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na
zdravsweno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da je prikljudek vodotesen,

-

zagotavuanje delovanja obraiunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje, in

- interventno vzdrievanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puSdanje pitne vode na
prikljufku, okvare obraaunskega vodomeE in podobno).
9. ilen
4od

14
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(Program oskrbe s pitno vodo)
(1) Javna sluiba se izvaja v skladu s Programom oskrbe s pitno vodo.

(2) Predlog Programa oskrbe s pitno vodo pripravi izvajalec javne sluibe za obdobje Stirih letin ga
pred uveljaviwuo posreduje obdinski upravi v uskladitev najkasneje do 31. oktobrav koledarskem letu
pred zaietkom njegove uveljaviWe. Po prejemu izjave odine, da je program usklajen z obdino, ga
potrdi odgovorna oseba izvajalca javne sluibe.

(3) Izvajalec javne sluibe mora uporabnikom javne sluZbe omogoaiti vpogled v potrjen

Program

oskrbe s pitno vodo na sedeiu izvajalca javne sluibe.

4, POGO]I ZA ZAGOTAVLTANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUZBE
4.1. Opremljenost naselij z javnim vodovodom
10. Elen

(opremljenost naselU)
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.

4.1,1. Oskrba s pitno vodo na obmoEju, ki je opremljeno z javnim vodovodom
11, ilen

(prikljuiitev

na

iavni vodovod)

(1) Stavba ali gradbeni inienirski objekt iz drugega odstavka 2. alena tega odloka, ki le:i znotraj
obmodja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna sluiba, morata biti prikljudena na javni vodovod v
skladu z dolofili tega odloka in Tehniinega pravilnika.

(2) Na javni vodovod mora biti prikljuiena vsaka nova stavba ali gradbeni inienirski objekt posebej,
zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obraiunskim vodomerom.

(3) V novih vedstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne dele stavbe (stanovanjske in poslovne)
zagotavljeno merjenje porabe pitne vode z loienimi obradunskimi vodomeri.

(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem inienirskem objektu mora biti zagotovljeno
pred odjemnim mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne sluibe.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega dlena se v primerih, ko se na kmetijskem gospodarswu ali v
nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroieno celoto in imajo enega lastnika, s pitno vodo iz
javnega vodovoda oskrbuje ved stavb, lahko zagotavua odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.

(6) Naartovanje in gradnjo prikljuika na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega
inzenirskega objekta, ki se prikljuduje na javni vodovod.

(7) Nafrtovanje in gradnjo prikljuika izvede upravljavec vodovoda na stroske investitorja

oziroma

lastnika stavbe, ali gradbenega inZenirskega objekta.

12. ilen

(prepoved prikljuiitve na javni vodovod)

(1) Stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta, za katerega odvajanje in diSienje komunalne
odpadne vode, ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisue 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 in:enirskega objekta za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki
ne Steje za javno sluibo, ni pridobil vodne pravice s predpisi, ki urejajo vode, izvajalec javne sluibe
stavbe ali gradbenega inienirskega objekta, v delu, ki se nanaiajo na rabo pitne vode iz javnega
vodovoda, ki ne Steje za javno sluibo, ne sme prikljuiiti na javni vodovod.
5 od

14

30.03.2022. t4,05

Lex

localis

http://www.lexJocalis.info/Kataloglnformacij/TiskDokumenta.asp...

(3) Upravljavec mora pred izvedbo vodovodnega prikljuaka preveriti, ali je za objekt izdano gradbeno
dovoljenje.
13, ilen

(ukinitev prikljuika stavbe ali gradbenega inienirckega objekta na javni vodovod)
(1) Ukinitev prikljudka stavbe ali gradbenega inienirskega objekta na javni vodovod je dovoljena:

-

v primeru odstraniwe stavb€ ali inZenirskega objekta;

-

v

v primeru, da je na podlagi mnenja pristojnega organa obdine stavba v naravi rusevina;
posebnih primerih na podlagi mnenja pristojnega organa obaine (ko

je lastnik

nepremidnine

neznan).

(2) Zadasna ukinitev oziroma odjava prikuudka ni dovoljena.

(3) Vodovodni prikljudek se ukine na podlagi zahtevka uporabnika in izdanega soglasja za ukinitev
prikUudka,

(4) Ukinitev vodovodnega prikljufka obsega demonta)o vodomera in odstranitev spoja prikljuine cevi
na javnem vodovodu (vodovodna armatura, vgradna garnitura, cestna kapa ...) ali skupinskem
prikljudku.

(5) Ukinitev prikljudka v primeru prve in druge alineje prve totke tega dlena izvede upravljavec
vodovoda po izvedeni ruiiwi samega objekta na stroske uporabnika, s iimer prenehajo obveznosti in
pravice iz naslova javne vodooskrbe na predmetni lokacui.
(6) Ukinitev prikljuika v primeru tretje alineje prve todke tega dlena izvede upravljavec vodovoda na
stroike obdine.
14. tlen

(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja samo v stavbah ali gradbeno inZenirskih objektih, ki so
oddaljene vei kot 200 m od javnega vodovoda ali vei kot 30 m od obstojedega prikljuika na javni
vodovod.

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

4.2. Evidence
16. ilen

(evidence)
Izvajalec javne sluzbe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za podrodje izvajanja javne
sluZbe.

4.3. Prekiniwe in omejitve oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda
17. ilen

(prekini

e oskrbe s pitno vodo uporabnika)

Izvajalec lahko uporabniku prekiniti oskrbo s pitno vodo, de ta:

6od
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- ne pladuje storitev javne slu:be,
- se s pitno vodo oskrbuje hkrati iz lastnega vodnega vira,
- nepooblaifeno posega v javni vodovod ali vodovodni prikljuiek,
- ima neustrezno izvedeno interno vodovodno napeljavo,
- ne dovoli pregleda interne vodovodne napeuave,
- ne dovoli pregleda in popisa obrafunskeqa vodomera,
- ne dovoli popravila ali obnove prikuudka,
- ne omogodi ali dovoli predelave prikljuika.
18. ilen

(omejiwe ali zaEasne prekiniwe odjema pitne vode)
(1) V primeru pomanjkanja pitne vode, zaradi katere je lahko ogroiena zmogljivost oskrbe s pitno
vodo, lahko upravljavec javnega vodovoda omeji odjem pitne vode iz javnega vodovoda, pri demer
mora upoitevati, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi mbami vode.

(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko zaaasno prekine ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru
izvedbe vzdrievalnih del na javnem vodovodu ali prikljudkih na javni vodovod.

(3) V primeru nadrtovanih vzdrievanih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem dasu in
trajanju prekiniwe ali omejiwe oskrbe s pitno vodo uporabnike javne slu:be obvesti najmanj en dan
pred predvideno prekiniwuo na krajevno obiaajen naain in z objavo na svoji spletni strani.
(4) V primeru nepredvidljivih vzdrievalnih del upmvljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju
prekiniwe ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne slu:be obvesti na krajevno obiiajen
naiin takoj, ko je to mogode.

4.4, Izvajanje javne sluibe v primeru izrednih dogodkov
19. Elen

(oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer)
(1) Izvajalec javne sluibe mora v primeru izrednih razmer izvajati javno sluZbo v skladu z Nadrtom
zaSdite in relevanja - oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer.
(2) Stroski oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega odstavka tega ilena se krijejo iz obainskega ali
drZavnega proraiuna.

4.5. Evidentiranie koliiine odvzete pitne vode iz javnega vodovoda
20. tlen

(evidentiranje koliEine odvzete pitne vode iz javnega vodovoda)

(1) Vodarina se uporabnikom storiwe oskrbe s pitno vodo, pri katerih se poraba ugotavlja

z

obradunskim vodomerom, obradunava glede na dobavljeno koliiino pitne vode v m3. Obradunava se
glede na dejansko porabo v preteklem obraiunskem obdobju. Izvajalec pri uporabnikih najmanj
enkrat letno ugotavlja dejansko porabo (celotno kolidino pitne vode izmerjene z obradunskim
vodomerom) in opravi poraaun za preteklo obraiunsko obdobje.

(2) Ce se poraba pitne vode ne ugotavlja z obratunskim vodomerom, se vodarina obraduna glede na
zmogljivost prikljufka, doloieno s premerom prikljudka, ob upo5tevanju normirane porabe pitne vode,
v skladu s predpisom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih o$inskih gospodarskih
javnih sluZb varsWa okolja.

4.6. Zagotavljanje skladnosti pitne vode
21, ilen
'7
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(zagotavljanje skladnosti pitne vode)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mord zagotavuati skladnost in zdmvsweno ustreznost pitne vode.
(2) Upravljavec javnega vodovoda mora imeti zaposleno odgovorno osebo za zagotavljanje skladnosti
zahtevami republi5kega predpisa o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo
naravoslovne, tehnifne ali zdravstvene smeri.

z

(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 zdravsweno ustreznost Zivil.

(4) Ne glede na dolodila prejSnjih odstavkov tega alena se steje, da je upravljavec javnega vodovoda
izpolnil svoje obveznosti, kadar dokaze, da je vzrok neskladnosti hiSno vodovodno omreZje ali
njegovo vzdr:evanje. HiSno vodovodno omreZje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene
med vodomerom na prikljuaku na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestih uporabe pitne vode.

(5) Ne glede na prejsnji odstavek mora izvajalec javne sluzbe, kadar obstaja sum, da zaradi hiSnega
vodovodnega omreZja pitna voda ni skladna, zagotoviti:

-

priporoiila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjianje ali odpravo Weganja in/ali

- ukrepe kot so ustrezne metode priprave, za spremembo lastnosti vode pred dobavo, tako da se
zmanjsa ali odpravi tveganje, da voda po dobavi ne bi bila skladna in

-

ustrezno obvesaanje porabnikov in posredovanje priporodil

odpravo neskladnosti, ki bi jih morali sprejeti.

o vseh moZnih dodatnih ukrepih za

restavracUe ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je
posledica hisnega vodovodnega omreija ali njegovega vzdrievanja. odgovoren lastnik ali upravljavec
javnega objekta.

(6) V javnih objektih (wtci, sole, bolnisnice,

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUZBE
5.1. Pravice uporabnikov storitev javne sluibe
22. Elen

(pravice uporabnikov storitev javne sluibe)
(1) Uporabnik ima na podlagi soglasja upravljavca javnega vodovoda pravico:

-

prikljuaitve stavbe ali gradbenega in:enirskega objekta na javni vodovod,

-

izvesti dela

spremeniti dimenzijo prikljudka stavbe na javni vodovod, traso prikljuika in vodomerno mesto,

v

varovalnem pasu prikljuika stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta na javni

vodovod,

-

poveaati odjem pitne vode.

5.2. Obveznosti uporabnikov storitev javne sluibe

23' Elen
(obveznosti uporabnikov storitev iavne sluibe)
(1) Uporaba storitev javne sluzbe je za uporabnike storitev obvezna.
(2) Uporabniki ravnajo tako, da se prikljudijo na javni vodovod pod pogoji, ki jih predpise upravljavec.
(3) Uporabniki morajo:

- prikljuaiti se na javni vodovod le s soglasjem upravljavcar
- vzdrievati notranji vodovod z vsemi objekti in napravami,
8 od 14
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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 sluibe za opravljanje del na svojem zemljisau v zvezi z javnim

vodovodom,

-

sporoiati okvare na javnem vodovodu, prikljudku stavbe ali gradbenega inzenirskega objekta na
javni vodovod,

-

zagotoviti izvajalcu javne sluzbe dostop za odaitavanje, pregled, vzdrZevanje ali zamenjavo

obraaunskega vodomera,

-

zagotoviti izvajalcu javne sluzbe dostop za izvajanje vzdrzevalnih del na prikljuiku stavbe ali
gradbenega inienirskega objekta na javni vodovod,

v roku 8 dni od nastanka sprememb pisno obveliati izvajalca javne sluibe o spremembi naslova,
lastniSwa in drugih spremembah, ki vplivajo na opravljanje storitev javne slu:be,

-

-

redno kontrolirati tesnost interne vodovodne napeljave

in

dejansko porabo pitne vode na

obradunskem vodomeru,

- plaievati rafune za storiwe javne sluZbe oskrbe s pitno vodo v roku, navedenem na rafunu,
- urejati deliwe stroSkov porabljene pitne vode v veistanovanjskih stavbah,
- upoStevati varievalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo,
- urediti odjemno mesto skladno z zahtevami upravljavca javnega vodovoda,
- odjemno mesto zavarovati pred zmzovanjem,
- pisno obvesiati upravljavca javnega vodovoda o odvzemu pitne vode iz hidrantov
- odgovarjati za ikodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroiijo na javnem vodovodu,
- odgovarjati za Skodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z vodo kot posledice njegovega
- prenesti prikljudek stavbe v vzdr:evanje upravljavcu,

ravnanja in

-

omogoaiti predelavo prikljudka stavbe ali gradbenega inzenirskega objekta na javni vodovod v
primeru preureditev ali rekonstrukcij javnega vodovoda,

-

zagotoviti izvajalcu javne slu:be dostop za izvedbo obnove ali predelave prikljudka stavbe ali

-

opmvljati druge obveznosti iz tega odloka.

gradbenega inienirskega objekta na javni vodovod in

(4) Vsi dostopi upravljavca iz tega dlena so za upravuavca prosti in brezpladni.

(5) Prenos prikljudka stavbe v vzdr:evanje upravljavcu je izveden z vzpostaviwijo dobave pitne vode.

5.3. Prehod za dostop do vodovodnega omreija
24. Elen

(zagotovitev prehoda)
(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrievanja javnega vodovoda, prikljudka stavbe ali
gradbenega inzenirskega objekta na javni vodovod, mora lastnik nepremifnine, preko katere je
potreben prehod za dostop, dovoliti prehod upravljavcu javnega vodovoda.

(2) Lastniku nepremianine iz prvega odstavka tega dlena, mora

upravljavec javnega vodovoda, v

primeru prehoda, na nepremianini vzpostaviti prvotno stanje.

5.4, Odvzemi vode iz javnih hidrantov
25. tlen

(odvzem vode iz javnega hidrantnega omreija)
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(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za gasilske vaje, aisdenje
obfinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov utrjevanje cestiSa ali druga gradbena dela, za
javne prireditve, protipraino Skropljenje obdinskih cest in za polnjenje cistern le na podlagi
predhodnega soglasja upravljavca javnega vodovoda, in te razmere na vodovodnem omreiju
dopuidajo tak odvzem vode.
(2) Odjem vode iz prvega odstavka je mogod le s hidrantnim nastavkom z vgrajenim obratunskim
vodomerom, registriranem pri upravljavcu javnega vodovoda.

(3) Uporabnik plada vse nastale stroske evidentiranja koliiine odvzete vode in stroskov porabljene
vode.

(4) Uporabnik v skladu s tem ilenom
obainskih ali drzavnih javnih sluzb.

je

lahko samo obaina, gasilska druSwa in zveze, ter izvajalci

26. tlen

(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasia izvajalca javne sluibe)

(1) Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni zagotavljanju pozarne varnosti in morajo biti vedno
dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se vode ne sme odvzemati brez predhodnega soglasja
upravljavca, razen v primeru galenja po:ara pod pogoji iz tehnianega pravilnika o javnem vodovodu.

(Z) Zaradi registracije odvzete vode je potrebno najkasneje

v

Stiriindvajsetih urah obvestiti

upravljavca javnega vodovoda o odvzemu vode iz hidrantov.

27, ilen

(stroiki odprave okvare ali poSkodbe hidranta)
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta.
Stroski odprave okvare ali poSkodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenuo uporabnika.

5.5. Izredna kontrola toanosti obmiunskega vodomera
28. tlen

(izredna kontrola toEnosti obraiunskega vodomera)

(1)

Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva
vodomera, te sumi, da meritev ni pravilna,

tudi izredno kontrolo toinosti

obradunskega

(2) Ce se pri kontroli obraaunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih
toleranc, nosi stroike izredne kontrole vodomera upravljavec. Vodarina se v tem primeru uporabniku
obraduna glede na povpretno meseino porabo v predhodnem obraiunskem obdobju.

(3) Ce 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

obraiuna glede na dejansko porabo (celotno kolidino pitne vode izmerjene

z

obradunskim

vodomerom).

29. Elen

(dostop do javnega vodovoda)
Javni vodovod in prikljudek stavbe ali gradbenega in:enirskega objekta na javni vodovod morajo biti
vedno dostopni izvajalcu javne sluzbe. V varovalnem pasu vodovoda, doloaenim s Tehnidnim
pravilnikom ni dovoljeno postaviti in zgraditi nidesar brez soglasja upravljavca javnega vodovoda.

5.6, Obveznosti izvajalcev del
3O.

ilen

(obveznosti izvajalcev del ter lastnikov in uporabnikov zemljiii)
l0 od
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(1) Izvajalci del vzdrievanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture, ter lastniki in
uporabniki zemljisd, po katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljisa, \rzdrzevanju ali
gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poikodb javnega vodovoda in prikljuikov na javni
vodovod.

(2) Pred pridetkom vzdrZevalnih del ali gradnje iz prvega odstavka tega alena si mora izvajalec del iz
prvega odstavka tega alena 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 pritetkom vzdrievalnih del ali gradnje iz prvega odstavka tega ilena si mora lastnik ali
uporabnik zemljisfa iz prvega odstavka tega alena pri upravljavcu javnega vodovoda pridobiti podatke
o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del, ter ga o prifetku del pisno obvestiti.

(4) V primeru nastalih poikodb javnega vodovoda ali prikljuika na javni vodovod pri izvajanju del iz
prvega odstavka tega ilena je izvajalec del iz prvega odstavka tega ilena dol:an naroaiti popravilo
poskodb pri upravljavcu javnega vodovoda in poravnati vse stroske popravila.

5.

VIRI FINANCIRANJA JAVNE

SLUZBE

31. ilen

(viri financirania storitev)
Izvajalec javne sluZbe pridobiva sredswa za izvajanje javne slu:be:

- iz pladil uporabnikov storitev javne slu:be,
- iz proraiuna obdine,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- iz drugih virov dolodenih z zakonom ali odlokom

oMine.

32. ilen
(sredstva za tazvoi infrastrukture)
Sredswa za razvoj infrastrukture se pridobivajo:

-

iz pladil uporabnikov storitev javne sluZbe,
iz proraduna obiine,
iz dotacij, donacij in subvencu.
iz dolgorodnega kreditiranja,
iz drugih virov dolodenih z zakonom ali odlokom obaine.

7. VRSTA IN OBSEG OB]EKTOV

IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVA]AN]E JAVNE SLUZBE
33. ilen

(infrastrulcura lokalnega pomena)
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne sluibe, ki je lastnina obdine,
sestavlja javni vodovod, ki je kot obiinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne

sluibe.

(2) Z Izvajalcem javne sluibe se sklene Pogodba o poslovnem najemu za izvajanje gospodaBke javne
sluibe oskba s pitno vodo.
9. JAVNA POOBLASTILA IZVA]ALCA JAVNE SLUZBE

34, ilen

fiavna pooblastila izvajalca javne sluibe)
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(1) Izvajalec javne sluzbe ima naslednja javna pooblastila:

-

izdajanje mnenj

v

skladu

s

predpisi,

ki

urejajo graditev objektov

in

urejanje prostora

(mnenjedajalec),

- vodenje katastra javne sluibe,
- druga javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi,

ki

jih sprejmejo pristojni organi.

(2) Za i^tajanje nalog iz prve alineje prejinjega odstavka tega tlena mora imeti izvajalec javne sluTbe
zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

(3) Strokovno-tehniane, organizacijske in razvojne naloge javne sluzbe, ki z oHinskim aktom ali s
pogodbo z izvajalcem javne sluibe niso prenesene na izvajalca javne sluzbe, opravlja oMinska
uprava.

(4) Strokovno-tehnitne, organizacijske in razvojne naloge, ki
javne sluz be so:

jih obdina lahko prenese na izvajalca

- razvojr naartovanje in pospeievanje dejavnosti javne slu:be,
- investicUsko nairtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami,

potrebnimi za izvajanje dejavnosti

javne sluibe.

(5) Obtinska uprava skrbi za koordinacijo med obaino in izvajalcem javne sluibe in izvaja nadzor nad
izvajanjem javne sluZbe skladno s predpisi in dogovorjenim nadrtom nadzora in zagotavUanja
kakovosti.

10. NADZOR NAD IZVA]ANJEM ]AVNE SLU,BE

35, ilen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem dolodil tega odloka izvajata pristojni obdinski inspekcuski organ ter
obdinska uprava.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni oMinski in5pekcijski organ izdaja odlofbe ter odreja druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrievanje doloib tega odloka.

(3) Pristojni organ obfinske uprave obdine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je
dol)an voditi izvajalec javne sluZbe, pri aemer je dol:an spoitovati dolodila zakona, ki ureja varsWo
osebnih podatkov,

11, PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA
36, ilen

(Tehniini pravilnik)
(1) Upravljavec javnega vodovoda morc pripraviti Tehnitni pravilnik, s katerim se doloaijo podrobnej6i
pogoji za izvajanje storitev javne sluZbe v skladu z doloaili tega odloka in drugimi predpisl, ki ga
potrdi pristojni organ v skladu z ustanovitvenim aktom upravljavca.
(2) Tehniini pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve se objavuo v uradnem glasilu obiine in zadne
veljati petnajsti dan po objavi.

37. ilen
(cenik storitev)
Cene storitev javne sluZbe se oblikujejo v skladu z doloaili veljavnega predpisa
storitev obveznih gospodarskih javnih sluib varstva okolja.

o oblikovanju

cen

38' Elen

(Nairt za5iite in reievanja
12 od

14

-

oskrba prebivalcev s pitno vodo v primeru izrednih razmer)
30.03.2022.

14:05
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(1) Upravljavec javnega vodovoda mora pripmviti v skladu s predpisi, ki urejajo varsWo pred
naravnimi in drugimi nesrdami, Nafrt zasfite in reSevanja - oskrba prebivalcev s pitno vodo v
primeru izrednih razmer, ki ga potrdi pristojni organ v skladu z ustanoviwenim 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
onesnaievali,

- naravne nesrede (poplave, potresi, neurja, zmzal, iledolom...)

ali druge nesreae, ki poikodujejo
pitno
(zajetja
objekte za oskrbo s
vodo
in irpaliSia, vodohrane, vodovodno omreije...) in pozrodijo
prekinitev dobave vode na delu ali celotnem oskrbovalnem obmoiju javnega vodovoda,

-

dolgotrajna susna obdobja, ki povzrodijo zmanjianje izdatnosti vodnih virov in pomanjkanje pitne

vode,

-

izpad dobave elektriane energije zaradi nenadnega dogodka, naravne ali druge nesreie, ki povzrodi
prekinitev dobave vode na delu ali celotnem oskrbovalnem obmoiju,

-

nalezljivih bolezni (epidemua, pandemija ...),

ko pristojne institucUe razglasijo omejiwe

in

prepovedi/

-

namerne poSkodbe objektov za oskrbo s pitno vodo (zajetja in drpaliSda, vodohrane, vodovodno
omreije ...) in pozroiijo prekinitev dobave vode na delu ali celotnem oskrbovalnem obmodju javnega
vodovoda,

12. KAiZENSKE DOLO.BE
39. Elen

(prekr5ki)
(1) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekriek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 500,00 eurov ae:

-

ne prikljuii stavbe ali gradbenega in:enirskega objekta na javni vodovod

v

skladu z dolofili

11. alena tega odloka;

- ie gradi, rekonstruira, prestavi, zamenja, ali popravi, prikljuiek

ali obraaunski vodomer stavbe ali
gradbenega inienirskega objekta v nasprotju s 5. in 7. todko 11. ilena tega odloka;

-

odstrani prikljudek stavbe ali gradbenega inienirskega objekta
tega odloka;

v nasprotju z doloiilom 13. dlena

-

ne zagotovi izvajalcu javne sluZbe dostopa za opravljanje del na svojem zemljiiiu v zvezi z javnim
vodovodom (detrta tofka in aetrta alineja tretje toike 23. flena tega odloka);

-

ne zagotovi izvajalcu javne sluibe dostopa do odiitavanja, pregleda, vzdrievanja ali zamenjave
obradunskega vodomera (fetrta toaka in sedma alineja tretje toake 23. ilena tega odloka);

-

ne zagotovi izvajalcu javne slu:be dostopa za izvajanje rednih vzdrievalnih del na prikljudku stavbe
ali gradbenega inZenirskega objekta na javni vodovod (sedma alineja 23. dlena tega odloka);

-

ne zagotovi izvajalcu javne sluzbe dostopa za izvajanje rednih vzddevalnih del na prikljuiku stavbe
ali gradbenega in)enirskega objekta na javni vodovod (aetrta toaka in Sesta alineja 23. dlena tega
odloka)

-

v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo (enajsta alineja

-

ne uredi odjemnega mesta v skladu z zahtevami upravljavca javnega vodovoda (dvanajsta alineja

ne upo5teva varaevalnih ukrepov iz objav
23. ilena tega odloka);
23. alena tega odloka);

-

ne dovoli prehoda upravljavcu javnega vodovoda za dostop do javnega vodovoda v skladu z doloiili
prvega odstavka 24. ilena tega odloka;

-

odvzema vodo iz hidrantov na javnem vodovodnem omreiju
odloka;

v nasprotju z doloiili 25. ilena

tega

- uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v nasprotju z doloiili 2G. dlena tega odloka;
- se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v nasprotju z doloiili tega odloka;
13

od

14
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-

pred priaetkom 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 tofka 30. dlena).

(2) Z qlobo 500,00 EUR se za prekrske iz prvega odstavka tega ilena kaznuje posameznika,
13. PREHODNE IN KON.NE DOLOEBE

40. ilen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z uveljaviWijo tega odloka preneha veuati Odlok o naiinu opravljanja gospodarske javne sluibe
oskrbe s pitno vodo na obmodju Obaine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 9Ol17, U73).

(2) Do potrdiwe novega Programa oskrbe s pitno vodo, Tehnifnega pravilnika in Nadrta zaiiite in
reievanja - oskrba prebivalcev s patno vodo v primeru izrednih razmer. se uporabuajo doslej veljavni
akti.

41. tlen
(objava odloka in zadetek veljavnosti)
Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi

v Uradnem listu Republike SlovenUe.

5t. :ss-oooos/zozo-ro
Moravske Toplice, dne 19. maja 2021

2upan
Obdine Moravske Toplice

Alojz GlavaE

14

od

14
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GJS
oskrba
s
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Odlok GJS Oskrba s pitno vodo M.TOPLICE-86-2021.pdf
Visoka

Pozdravljeni!

Ugotavljamo, da se pri sprejemu odloka v obiini M.Toplice ni upoltevalo zadnjega popravka (odprava napak v
41.dlenu), ki smo ga vsem obdinam poslali 30.9.2020 (v prilogi).
Prav tako sta izpuiCena 35. in 35.

tlen

iz predloga odloka.

Tako v veljavnem Odlok o izvajanju GJS oskrba s pitno vodo (Ur.list RS 5t. 85/2021) manjkata 35. (Objekti in naprave
v lasti uporabnika) in 36. ilen (Oblikovanje cen), ter napaaen 41.(39) alen.

Naproiamo vas, da iimprej sprejmete popravek odloka

ilenom.
LP,

z

dodanima 35. in 35. tlenom, ter korigiranim 41.(39)
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