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Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmoiju obEin Rogaika Slatina, Smarie pri
Jel5ah, Podaet.tek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljaane - 2. obravnava
Predlog Odloka o odvajanju in_disienju komunalne in padavinske odpadne vode na
obmoaiu obCin Rogaika Slatina, Smarje pri Jelsah, Poddetrtek, Rogatec, Kozie in Bistrica
ob Sotli - 2. obravnava
Predlog Odloka o zbiraniu doloeenih vrst komunalnih odpadkov v obdinah Rogaska
Slatina,Smarje pri Jelsah, Podaetrtek, Rogatec, Kozje, in Bistrica ob Sotli - 2. obravnava
Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obraiun storitev ravnania s komunalnimi
odpadii v obcinah Rogaska Slatina, Smarje pri JelSah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje in
Bistrica ob Sotli - predlog

Prllozeno Vam posiljamo predlog odloka o oskrbi s pitno vodo, predlog odloka o odvajanju in eiseenju
komunalne in padavinske odpadne vode, predlog odloka o zbiranju doloeenih vrst komunalnih

odpadkov za 2. obravnavo na obcinskih svetih in predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obraaun

storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v obeinah RogaSka Slatina, Smarje pri JelSah, Poddetrtek,

Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli.
V piedlogih odlokov za 2. obravnavo so upostevani predlogi sprememb in dopolnitev, ki so bili spre.ieti

na posameznih obeinskih svetih obaln v 1. obravnavi.

1.
predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmodiu ob6in Roga$ka Slatina, Smarje pri Jelsah,
Poddetrtek, Rogatec, Kozie, Bistrica ob Sotli in Poljiane - 2. obravnava

Obdinska sveti oboin Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podeetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica oi Sotli

in Pol.lcane so sprejeh predlog Odloka o oskibi s prtno vodo na obmoeju obain Rogaska Slatina, Smarje

pri JeiSah, Podeetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane v 1. obravnavi'

V posredovan predlog odloka so vkl1uaene sprejete pripombe in dopolnitve na seiah obeinskih svetov,

ki so bile spfejete ;a obcinskem svetu obdine Rogaska slatine, na obeinskem svetu obcine
podCetrtek in ni Obcinskem svetu Obeine Polleane, ostale obdine niso imele pripomb in dopolnitev na

posredovan predlog odloka v'1. obravnavi.

v besedilu odloka so vnesene spremembe in dopolnitve, ki so bile predlagane na 'l7.redni seji

Obdinskega sveta Obeine Rogaska Slatina, dne 25.1 1 2020:

ZAOEVA:



popravi se besedilo 4. odstavka 1. Clena tako, da se odslej glasi:

'Ce so po uveljavitvi tega odloka sprejeti zakoni ali podzakonski akt in doloebe tega odloka
niso v skladu z kasnejsimi sprejetima zakonskimi in podzakonskimi akti, veljajo neposredno
doloebe kasneje spreJetih zakonov ali podzakonskih aktov".

v 2. odstavku 3. Clena, kjer se nava.ia Uredba o oskrbi s pitno vodo se doda besedilo:
" v nadaljevanJU Uredba".
60. in 61 . Clen sta se zamenjala tako, da smiselno sledita vrstnemu redu iz sg.Clena po vrstah
virov financiranja.
Za 2. odstavkom 65.elena sta se dodala 3. in 4. odstavek iz Odloka o odvajanju in Ciscen.iu
odpadnih komunalnih in padavinskih voda na obmoeju obein Rogaska Slatina, Smarje pri
Jelsah, Podeetrtek, Rogatec, Koz.ie in Bistrica ob Sotli, ki se glasita:

(3) "Posamezne izvirne vrste stroskov (stroski materiala, stroski storitev v oziem pomenu,
stroski amortizaclJe in stroski dela) so vrste stroskov v skladu s slovenskjmi radunovodskimi
standardi. "

(4)"Neposredna stroski materiala in storitev, neposredni stroski dela, splosni (posredni)
proizvajalni skoski, splosni nabavno-prodajni stroski in splosni upravni stroski so stroski v
skladu s slovenskimi radunovodskimi standardi."

Dosedanji 3. odstavek pa se prestevilCi v 5. odstavek.

1. odstavek 82.Clen se je popravil v sklopu pripombe obdinskega sveta Obdine poljeane v
katerem se je upostevala tudi pripomba obCinskega sveta Obdine Rogaska Slatina, da se
obveznost ureditve prestavitve obracunskega vodomera v zunanji jasek nanasa na
individualne ob.iekte.

V besedilu odloka je vnesena sprememba, kije bila predlagana na 14. redni seji obcinskega sveta
Obcine Podeetrtek, dne'l 1.12.2020:

upoStevana pripomba na 2.odstavek 58.elen elena tako, da obaine s tem odlokom pooblaSaajo
izvajalca OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaska Slatina d.o.o., za izvedbo in
nadzor obnovitvenih investictj gg viSine letne najemnine, pobrane za infrastrukluro.

V besedilu odloka so vnesene tudi naslednle spremembe, kj so bile
Obdinskega sveta Obcine Poljeane, dne i6.12.2020

predlagane na 14. redni seji

dopolni se pravna podlaga pri Zakonu o varstvu okolja, tako da se doda Se Uradni tist RS, St.
158120 ,pri Zakonu o prekrskih, doda Ur.t. RS, St. 158/ 20 - ZtUOpDVE in pri Statutu ObCine
Poljeane doda Uradno gtasilo slovenskih obdin, St. 64 /2Oj
v 8. odstavku 27.Clena se spremeni besedilo:"zasebnega hidrantnega omrez.ie.. v besedilo:" interno hidrantno omre2je ";

v 11. todki 8'1.Clena popravi besedilo:"ne neomogoca" v besedilo:" ne omogoda..;
erta se 25. tocki 8l.Clena izbriie kazen za neplaeevanje raeuna);
spremeni se besedilo 1. odstavek 82.alena tako, da se odslej glasi:
Prikl.iuceni uporabniki na javni vodovld v individualnih stanovinlst<itr oolertn so ob zamen.iavi

vodovodnih prikljuCkov, rekonstrukclji vodovodnega prikljudka, dbzidavi ali spremembi
namem.bnosti objekta ali v drugih utemeljenih razlogih na zahtevo upravljalca, dolzni izvesti
prestavitev merilnega mesta iz objekta v vodomerni jasek izven objekta. Novo lokacrlo
vodomernega jaska z merirnim mestom, ki mora biti dim brizie seku;darnemu cevovodu
dolodita skupno uporabnik in izvaJalec javne sluzbe ".

popravUo slovniCne in pravopisne napake.



2.
Predlog Odloka o Odvajanju in 6i5denju komunalne in padavinske odpadne vode na obmoaiu
obdin Rogaika Slatina, Smarje pri Jelsah, Podcetrtek, Rogatec, Kozie in Bistrica ob Sotli - 2.
obravnava

obeinski sveti obein Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podaetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli
so sprejeli Predlog Odloka o odvajanju in disdenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda v 1.

obravnavi.

V posredovan predlog odloka so vkljudene sprelete pripombe na sejah obeinskih svetov, ki so bile
sprelete na Obdinskem svetu Obeine Rogaska Slatine in na Obainskem svetu Obeine Podeetrtek,
ostale obeine niso imele pripomb in dopolnitev na posredovan predlog odloka v 1. obravnavi.

V besedilu odloka so vnesene spremembe in dopolnitve, ki so bile predlagane na '17. redni seji
Obe inskega sveta Obeine Rogaska Slatina, dne 25.11.2020..

- popravi se besedilo 4. odstavka l. alena tako, da se odslej glasi:

"Ce so po uveljavitvi tega odloka sprejeti zakoni ali podzakonski akt in dolodbe tega odloka
niso v skladu z kasnejsimi spreJetimi zakonskimi in podzakonskimi akti, veljajo neposredno
doloebe kasneje sprejetih zakonov ali podzakonskih aktov".
51. in 52. dlen sta se zamenjala tako, da smiselno sledita vrstnemu redu iz so.elena po vrstah
virov flnanciranja.

V besedilu odloka je vnesena sprememba, kije bila predlagana na '14. redni seji Obeinskega sveta
Obaine Podeetrtek, dne 1 1.12.2020.

- upostevana pripomba na 2. odstavek 4o.dlen 6lena tako, da obcine s tem odlokom
pooblaseajo izvajalca OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaska Slatina d.o.o., za
izvedbo in nadzor obnovitvenih investicij do viSine letne najemnine, pobrane za infrastrukturo.

Dopolnita se pravni podlagi pri Zakonu o varstvu okolja, tako da se doda Se Uradni list RS, St. 158/20
in pri Zakonu o prekrskih, doda Ur.l. RS, St. 158/ 20 - ZIUOPDVE).

3.
Predlog Odlok o zbiranju doloienih vrst komunalnih odpadkov v obeinah Rogaska Slatina,
Smarje pri Jelsah, Podietrtek, Rogatec, Kozje, in Bistrica ob Sotli - 2. obravnava

Obeinski sveti ob6in Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podeetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

so sprejeli Predlog Odloka o zbiranju dolooenih vrst komunalnih odpadkov v obainah Rogaska Slatina,
Smarje pri Jelsah, Podaetrtek, Rogatec in Bistrica ob Sotli-v'1. obravnavi.
V posredovan predlog odloka so vkljueene sprejete pripombe na seJah obdinskih svetov, ki so bile

spre.iete na Obainskem svet Obcine Rogaska Slatine in Obeinskem svetu Obeine Poddetrtek.

v besedilu odloka so vnesene spremembe in dopolnitve, ki so bile predlagane na 17. redni seji

Obainskega sveta Obdine Rogaska Slatina, dne 25.1 'l .2020:

- popravi se 2. odstavek 4. alena tako, da se odslej glasi:
'Ce so po uveljavitvi tega odloka sprejetizakoni ali podzakonski akt in dolodbe tega odloka niso

v skladu z kainejSimi spreletimi zakonskimi in podzakonskimi akti, veljajo neposredno doloabe

kasneje sprejetih zakonov ali podzakonskih aktov".
- Upo5tlvana 

'pripomba 
na 10. todko s.elena, da se primeroma nagtejejo me5ani komunalni

odpadki. V 10. toe ko se tako doda naslednjo besedilo: " plastificiran papir, celofan, onesnazena

embataza, ki seJe ne da oeistiti, plenice, higienski vlozki, izrabljena obuvala, porcelan, gumrjasti

izdelki, kemieni svineniki iPd. "

- 59. in 60. e len sta se zamenjala tako, da smiselno sledita vrstnemu redu iz 58.dlena po vrstah

virov financiranja.
- v 78.dlenu se spremeni besedilo: "naslednji dan " v besedilo: "15 dan"



v besedilu odlokale vnesena sprememba, kije bila predlagana na 14. redni seji obeinskega sveta
Obaine Podcetrtek, dne 1 1 .12.2020.

- upostevana pripomba na 2. odstavek s2.elen alena tako, da obdjne s tem odlokom
pooblaseajo izvajalca OKP javno podjetje za komunalne storiwe Rogaska Slatina d.o.o., za
izvedbo in nadzor obnovitvenih rnvesticij do visine letne najemnine, pobrane za infrastrukturo.

Dopolnita se pravni podlagi pri Zakonu o varstvu okolja, tako da se doda Se Uradni list RS, St. ISB/20
in pri Zakonu o prekrSkih, doda Ur.l. RS, St. 158/ 20 - ZIUOPDVE ).

4.
Pravilnik o tarifnem sistemu za obracun storitev ravnania s komunalnimi odpadki v obeinah
Rogaska Slatina, Smarje pri Jetiah, poddetrtek, Rogatec, kozje in Bistrica ob slfli - predtog

Glavni razlog za sprejetje tarifnega pravilnika je, da se za vse obaine, v katerih oKp RoGASKA
SLATINA, d.o.o., izvaja obvezno gospodarsko javno sluzbo zbiranja dolodenih vrst komunalnih
odpa.dkor sprejme enotni tarifni pravilnik, enako kot je za vse obeane sprejeti tudi enotni odlok o zbiranju
dolodenih vrst komunalnih odpadkov.
V vseh obtinah je bil sprejeti posamieni Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki
v letu 2013, ki je bil tudi usklajen z veljavno Uredbo o metodologiji o oblikovjnju cen storitev obveznih
obainskih gospodarskih javnih stuzb ( uradni tist RS, st. 87/12-, 109t12, 767i7 , 78/19), ki je krovna
podlaga za pripravo tarifnega pravilnika. Tako se sama vsebina tarifnega pravilnika'v osnovi ni v
nieemer spremenila.

Predlaga pa se nekaj manjsih sprememb in dopolnitev.

Predlagane spremembe in dopolnitve po posameznih 6lenih j

l.elen :

Dodana.sta nova prvi in drugi odstavek, ki nataneno opredeljujeta, kaj se s tem pravilnikom doloea.
V dosedanjem tretjem odstavku so dodane vse obdine.
3.elen:
Dodana novi tretji in eetrti odstavek.
S.elen:
V 11. tocki dodane vse obaine.
'l0.6len
V 1. stavku 3. odstavka se predlaga sprememba obraauna storitev ravnanja z odpadki za poeitniske
kapacitete, ki se oddajajo v najem in sicer iz dosedanjih o,4g m . na o,1z ;. mesedno n" f6"*".nopoaitnisko enoto (stanovanje, apartma ipd. )
Dodana nova dva stavka, ki doloeata naslednje :

Lastniki poeitniikih kapacitet, ki se oddajajo v najem, moralo poleg posod za mesane komunalne
odpadke uporabljati najmanj tudi posode za lodeno zbiranje odpadne-embalaze. Embalaia, xi nastqapri izvajanju dejavnosti ni komunalni odpadek in se povzroliteljem zaraduna sgadno s cenirom
izvajalca. Najmanjsi volumen posode za zbiranje mesane odpadne embalaze znasa 120 r.

Lastniki pocitniskih kapacitet, kl se oddajajo v najem, v naseljih, kjer ni mozno lastno kompostiranje,
moraio poleg posod za mesane komunalne odpadie uporabqati tudi posode za roe-no ioiranie ooosr<orazgradljivih odpadkov. NajmanJsi vorumen posode za zbtanje biorosko razgradrjivrr, oopijrc, ,nasa't20 t.

zbiranje in odvoz biorosko razgradrjivih odpadkov se zaraeuna skradno s cenikom izvajarca.



V 4. odstavku je dodan novi stavek, ki doloea, da se uporaba zabojnikov za zbiranJe odpadne mesane
embalaze, biorazgradljivih odpadkov, steklene embalaze in papirja ter kartonske embalaze zaruauna
po ceniku izvajalca.

SpreJetje tarifnega pravilnika flnananih posledic za proradun obdin ne bo imelo

Direktor :

mag. Bojan PIRS

Priloge :

Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmoeju obein Rogaska Slatina, Smarje priJelsah, Podaetrtek
Podeetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljeane - 2. obravnava
Predlog Odloka o odvajaniu in disdenju komunalne in padavlnske odpadne vode na obmodiu obdin
Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podaetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli - 2. obravnava

Pre-dlog Odloka o zbiranju dolocenih vrst komunalnih odpadkov v obeinah Rogaska Slatina, Smarje
pri JelSah, Podeetrtek, Rogatec, Kozje, in Bistrica ob Sotli - 2. obravnava

Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obraaun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v obeinah

Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli - predlog



Na podlagi '149. 6lena zakona o varstvu okol.ia (ZVO-1-UPB1; Uradni list RS, st. 39/06 - uradno
preciseeno besedilo,49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNaed.57108 -ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 - ZPNaert-A, 48112. 57 t12, 92t13, 56115. 102115, 30116, 61117 - GZ, 21118 - ZNOrg in 84/18 -
ZIURKOE, 158i2At 29. Clena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS- UPB2, Uradni list RS, 5t. 94/07 -
uradno prediSeeno besedilo, 76/08, 79/09, 51110, 40112 ZUJF, 14115- ZJUJFFO, 1 1/18 - ZSPDSLS-1,
30118, 61120 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),3. in l7.elena Zakona o prekGkih (ZP-'l, Uradni list
RS, St. 29/11 - uradno precisceno besedilo, 21113, 111113, 74114 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32116,
15117 - odl US in 73/19 - odl. US, 1 58/20 - ZIUOPDVE ), 3., 7., 59. in 60. Clena Zakona o gospodarskih

.Javnih sluzbah (ZGJS; Uradni list RS, st. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127106 - ZJZP, 38110 - ZUKN in

57111- ORZGJS4o) 30. in 31. dlena Gradbenega zakona (GZ: Uradni list RS, St. 61/17, 72117 - poT. in

65/20), 35. dlena Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1 ; Uradni list RS, St. 77110 in 61117 - ZAlOl,
39. dlena Zakona o urqanju prostora (ZUreP-2t Uradni list RS, st. 61/17) so Obdinski svet Obeine
Rogaska Slatina na podlagi 16. dlena Statuta Obdine Rogaska Slatina (Uradni list RS, 5t. 67/17).na seji
dne-, Obeinski svet Obdine Smarje pri Jelsah na podlagi 16. dlena Statuta Obdine Smarje
pr.Jelsah(UradnilistRS,st,57/17)nasejidne-,obCinskisVetobcinePodeetrtek
na podlagi 17. elena Statuta Obdine Podcetrtek (Uradni list RS, St.43/18 - uradno preciseeno besedilo)
na seji dne , Obcinski svet Obeine Rogatec na podlagi 16. elena Statuta Obdine Rogatec
(Uradni list RS, 5t. 29/18) na seji dne _, Obainski svet ObCine Kozje na podlagi 16. alena
Statuta ObCine Kozje (Uradna list RS,3t.62117) na seji dne in Obeinski svet Obaine

ODLOK
o odvaianiu in 6i56enju komunalne in padavinske odpadne
vode na obmoiiu obiin Roga5ka Slatina, Smarie pri Jel5ah,

Pod6etdek, Rogatec, Kozie in Bistrica ob Sotli

I,SPLOSNE DOLOEBE

Bistrica ob Sotli na podlagi 15. Clena Statuta Obdine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, st. 82116 - uradno
precisceno besedilo - UPBl) na seji dne 

- 

na seji dne 

- 

spreJeli

l.elen
(vsebina)

(1) Ta odlok doloea pogoje in nadin izvajanja obvezne obcinske gospodarske javne sluzbe

odvajanja in aiscenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanJU: iavna sluzba) na

obmoeju obcin Rogaska Slatina, Smarje pri JelSah, Podeetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob

Sotli (v nadal;evanju: obcine) in vsebu.ie:
l. splosne dobebe
ll. organizaciisko in prostorsko zasnovo izvajanja javne sluzbe
lll. kanalizacijsko omrezje, obJekte in naprave
lV. obvezne storiwe in naloge.iavne sluzbe
V. izvajanje javne sluzbe na obmoejih, ki so opreml,ena z javno kanalizacijo.

Vl. izvajanle lavne slu2be na obmodjih, ki niso opremljena z iavno kanalizacijo

Vll. izvajanie posebnih storitev
Vlll. pogoje za zagotavljanje odvajania in discenja odpadnih voda
lX. projektiranje in gradnjo javne kanalizacije
x. pravice in obveznosti izvajalca iavne sluzbe in uporabnikov
Xl. vire financiranja.iavne sluzbe in javne kanalizacle
Xll. meritve in obraeun
Xlll. omejitve in prekinitve odvajania odpadne vode
XlV. evidenceuporabnikov
XV. nadzor nad izvajanjem javne sluzbe in kazenske doloebe

XVl. prehodne in kondne doloCbe.



(1) Podrobnejsa vsebina o tehnieni izvedbi ter uporabi objektov in naprav za izvajanie.javne sluzbe
le opredeljena v tehnionem pravilniku o odvajanju in Ciseenju komunalne in padavinske
odpadne vode na obmoaju obCin (v nadaljevanju: Tehnieni pravilnik), ki ga pristojni organ
izvajalca sprejme najpozneje v Sestih mesecih od vel.javnosti tega odloka in ga objavi na spletni
strani izvajalca.

(2) Za vpralanla v zvezi z izvajanjem Javne sluzbe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabl.iajo veljavni zakonski in podzakonski predpisi, slovenski (SIST, SIST EN, SIST tSO),
evropski (EN) in mednarodni (lSO) standardi, predvsem slovenski standardi SIST EN 752 in
SIST EN 1610.

(3) Ce so po uvelJavrtvr tega odloka sprejetr zakonra| podzakonskr akt n doloebe tega odloka nlso
v skladu z kasnelSimi spreletimr zakonskrmi rn podzakonskimr akti vellajo neposredno doloabe
kasneje sprejetrh zakonov ali podzakonskth aktov

2.6len
(namen)

Namen odloka je:
opredelitev vsebine in standardov javne slu2be

- zagotavljanje varnega in ucinkovitega izvajanja javne sluzbe
- uskladitev s predpisi, ki se nanasajo na organiziranje in financiranje izva.Janja javne sluzbe in

varovanje okolja
doloditi obveznosti obdin in izvajalcev javne sluZbe pri izvajanju javne sluZbe
doloeiti pravice in obveznosti uporabnikov pri korigdenju javne sluZbe
ureditev financiranja ter dolodanja in potrjevanja cen javne sluZbe
zagotavljanje trajnostnega razvoja javne sluzbe
doloaiti vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne sluzbe in
zagotavljanje nadzora nad izva.ianjem iavne sluZbe.

3.6len
(pomen izrazov)

(11 lzraz| uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
'1. aglomeracua le obmoeje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge

dejavnosti zgosaena tako, da je mogoee zbiranle komunalne odpadne vode v kanalizaciji in
njeno odvajanje po kanalizaqli v komunalno Cistilno napravo ali na kondno mesto izpusta;2. blato ie preostalo obdelano ali neobdelano blato iz komunalnih eistilnih naprav in preostalo
blato iz obstojeeih pretodnih greznic ter blato iz stranisea, ki deluje brez izpianja z vodo in je
brez iztoka in ni kemidno stranisce v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;

3. cistilni val ie mesanica izpranih organsko onesnazenih suspendiranih delcev in padavinske
odpadne vode, ki kot posledica prvega naliva padavinske odpadne vode odteia po javni
kanalizaciji;

4. hiSno ErpaliSde je objekt za predrpavanje odpadne vode iz objektov s pomocjo drpatk in je
del interne kanalizacije.

5. industruska odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v industriji, obrtni, obrti podobni ali
drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku nr podobna komunalni odpadni vodi. lhdustrijska
odpadna voda je tudi:

odpadna voda, ki nastaja pri opravljanju kmetUske dejavnosti,
mesanica industri.iske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z
obema, ee gre za komunarno ari padavinsko vodo, ki nast4a na obmoeju iste naprave in se
pomesane odpadne vode po skupnem iztoku odvajajo vjavno kanalizacUo ali vode,
odpadna voda, ki se zbira in odteka s povrsin objektov ari naptav za predhodno
skladiSeenje, predelavo, skladisdenje ali odstranjevanje odpadkov, razen njihovih streh ali
s funkcionalnih prometnih povrgin ob teh objektjh in nipravah, ee na teh povrsinah poteka
manipulacija z odpadki in bi lahko prislo do onesnazenja povrsin,
hladilna odpadna voda in
biolosko razgradljiva industrijska odpadna voda, kot je doloeeno v predpisih o emisli snovi

^ in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;6. interna kanalizacua so cevovodi s pripadajodo opremo v zgradbi in na zemrjisdu uporabnika,
ki so namenjeni odvajanju komunarne in padavinske odpadne vode iz'stavbe v javno



kanalizacijo, nepretoano greznico, pretoCno greznico, obstojeeo pretoeno greznico. obsto.leao
nepretoono greznico, MKCN z zmogljivostjo manjso od 50 PE in poteka do revizrskega jaska.
Vzddevanje interne kanalizacije (tudi v primeru, da je lokacija revizijskega jaska na javnem
dobro) je obveznost in strosek uporabnika;

7. iavna kanalizacija je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnologkih sklopov in
naprav, povezanih v kanaljzacrsko omrezje, po katerem se zagotavlja odvajanje odpadne
vode iz objektov ter loeeno od nje ali skupaj z njo tudi odvajanje padavinske odpadne vode s
streh ali z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih povrsin objektov. Sestavni del
javne kanalizaciJe so tudi eistilne naprave, ki zakljueujejo to kanalizacijo. Javna kanalizacUa je
namenjena izvajanju javne sluZbe.Javna kanalizacija je lokalna gospodarska javna
infrastruktura in Je v lastr obain.

8. javni kanalizacijski sistem ali omrezje je hidravlidno samostojen sistem primarnega in

sekundarnega omreaja z enim iztokom, ki je namenjen izvajanju javne sluzbe in ga upravlja
en izvajalec javne sluZbe. lztok iz javnega kanalizacijskega sistema je skladno z uredbo koneni
iztok iz.iavnega kanalizacUskega sistema ali navezava na komunalno aistilno napravo, skupno
eistalno napravo ali distilno napravo padavinske odpadne vode ali navezava na drug javni
kanalizacUski sistem. Komunalna eistilna naprava, skupna Cistilna naprava ali Cistilna naprava
padavinske odpadne vode, ki je namenjena izvajanju javne sluzbe, se SteJe za samostojni
javni kanalizacijski sistem;

9. iavna povrsina je povrsina grajenega javnega dobra lokalnega ali drzavnega pomena, katere
uporaba je pod enakimi pogojr namenjena vsem:

10. kanalizacUski prikliueek je cevovod s pripadajoao opremo, ki ie namenjen odvajanju
odpadne vode ali mesanice odpadnih voda iz objekta vjavno kanalizacUo in poteka od mesta
prikljuditve na javno kanalizacijsko omrezje do zadnjega jaska pred ob.iektom, ki.ie prikljueen
na.javno kanalizacijsko omrezje. Ce revizijskega jaska ni na parceli, na kateri stoJi stavba,
kanalizaci.lski prikljueek poteka do zunanje stene stavbe. Kanalizaclska prikljueek pripada

objektu, v katerem nasta.ia komunalna, padavinska all industrijska odpadna voda ali mesanica
odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrezje in je del interne kanalizacije,

'll. kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne
infrastrukture,

12. komunalna cistilna naprava ali KeN je naprava za eiseenje komunalne odpadne vode ali za
eiseenje mesanice komunalne odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali

obema, ki zmanjsu.ie ali odpravlja n.ieno onesnazenost;
'13. komunalna odpadna voda je:

odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okoUu gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih,
odpadna voda, ki nastaja v objektih v javni rabi ali pri kakrsnih kolih dejavnostih, ee je po

nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih;
odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji, storitveni ali drugi
dejavnosti ali mesanica te odpadne vode s komunalno all padavinsko odpadno vodo, ee je
po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njeni povpreeni

dnevni pretok ne presega 15 m"/dan, njena letna kolialne ne presega 4 000 m",

obremen.jevanle okolja zaradi odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od

onesnazeval letna kolidana ne presega mejnih vrednosti letnih koliein onesnaZeval,
doloeenih skladno s predpisi o emisiJi snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo,

ta. mila komunalni eistilna naprava (v nadal.ievanju: MKCN) je naprava za obdelavo
komunalne odpadne vode z zmogljivostjo eiseenja manjso od 2.000 PE, v kateri poteka

bioloSka razgradnja na naein, doloCen skladno s predpisi o emisUi snovi pri odvaianju odpadne
vode iz MKCN (s prezraCevaniem v lagunah, v bioloskih reaktorjih 2 aktivnim blatom, v

bioloskih reaktorjih s prikjeno biomaso, z naravnim prezradevanjem s pomoajo rastlin). za
MKCN z zmogllivostjo do 50 PE se Steje tudi naprava, ki je izdelana skladno s standardom

SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom in je zanjo
izdana izlaua o lastnostih v skladu s predpisi, ki ureJajo gradbene prolzvode, ter se o6i5eene

odpadne vode odvajajo neposredno v povrsinsko vodo preko filtrirne naprave ali posredno v

podzemne vode preko sistema za Infiltracijo v tla;
15. merilno mesto je posebej zgralen objekt, ki omogoda tehnieno azvedbo meritev koliain in

kakovosti odpadnih voda,
16. nepretodna greznica je neprepusten zbiralnik brez prekatov, namenjen zbiranju komunalne

odpadne vode;



'17. obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na obmodju komunalne ali skupne aistllne
naprave pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred njegovim odstranjevanjem. Za obdelavo
blata se Stejejo vsi postopki obdelave le-tega, ki se lahko izvajajo na obmoeju komunalne ali
skupne 6istilne naprave, kot so stabiliziranje, kondicioniranje, suSenje, dezinfekcija in
podobno. s katenmi se doseze.

ueinek stabilizacUe blata skladno s predpisom, ki ureja obdelavo biolosko razgradljivih
odpadkov in
ustrezne udinke za nadaljnjo uporabo ali postopke predelave ali odstranjevanja obdelanega
blata skladno s predpisi, ki urejajo uporabo blata iz komunalnih eistilnih naprav v kmelijstvu
ali predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;

18. obmodje izvajanja javne sluzbe je obmoe.ie celotne obdine ali njenega dela za katero morata
bitj s predpisi obaine jn v skladu z uredbo, ki ureja odvajanje in disdenje komunalne odpadne
vode dolodena naein in obseg izvajanja javne sluzbe;

19. obstojeaa nepretoEna greznica je nepretoena grezn ica, za katero velja, da je:

- bila zgrajena pred uveljavitvijo uredbe iz drugega odstavka tega elena v skladu s predpisi,
ki so veljali v 6asu gradnje in obratuje na dan uveljavitve navedene uredbe,
bilo pred dnem uvel.iavitve uredbe iz drugega odstavka tega elena pridobljeno pravnomo6no
okoljevarstveno ali gradbeno dovoljenje,

- bilo pred dnem uveljavitve uredbe iz drugega odstavka tega dlena pridobljeno soglasje
izvalalca za prikllueitev v skladu s predpisi, ki ure.iajo graditev objektov in pravnomoano
vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, de za obratovanje MKCN ni treba
pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja in za njeno gradnjo ni keba pridobiti gradbenega
dovoljenja;

20. obstojeia pretodna greznica je pretodna greznica, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo
Uredbe o emisr.li snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacrlo
(Uradni list RS, St. 64/12) v skladu s predpisi, ki so veljali v 6asu gradnje in obratuJe na dan
uveljavitve navedene Uredbe;

2'l . obstojeii objekt je objekt, ki je bil zgralen pred uveljavitvijo uredbe iz drugega odstavka tega
elena ali objekt, za katerega je bilo pred tem dnem pridobljeno pravnomodno gradbeno
dovoljenje;

22. padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot posledica padavin odteka z utrjenih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih povrSin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo,
razen iz povrsin, doloeenjh v 3. alineje 5. toeke prvega odstavka tega elena;

23. populacuski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, iztailena z
biokemUsko potrebo po kisiku (v nadaljevanju: BPKS)). 1 PE je enak 60 g BpKs na dan;

24. posebne storitve so storitve, ki niso obvezne storitve javne sluZbe, vendarjih izvajalec izv4a
z uporabo javne kanalizacue;

25. pretoena greznica je gradbeni objekt za anaerobno eiseenje komunalne odpadne vode, v
katerem se lela pretaka iz usedalnega prekata v enega ali vee prekatov za anaerobno
obdelavo odpadne vode, obdelana pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje obidajno z
infiltracUo v zemljo;

26. primarno kanalizacajsko omrezje javne kanalizacUe (v nadaljevanju: primarno omreZje) je
sistem kanalov in jaSkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloskih sklopov (npr. peskolovi,
lovilniki olj, erpalisaa in druge naprave za preerpavanje odpadne vode, zadrzevalnik eistilnega
vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske
odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industnjske odpadne vode iz dveh ali vea sekundarnih
kanalizacijskih omrezU. Primarno omrezje se zakljuti z navezavo na komunalno ali skupno
distilno napravo. Na primarnem omreZju ni kanalizacUskih prikljudkov;

27. prvi naliv padavinske odpadne vode je padavinska odpadna voda, ki se po daljsem susnem
obdobju na zadetku modnejsih padavin odvede vjavno k analizacljo. zaizacun koli6ine prvega
naliva padavinske odpadne vode se upoiteva cas trajanja padavin 1s minut in intenzivnolt
padavin 15 us/ha utrjenih povrsin in streh, s katerih se padavinska odpadna voda odvaja v
javno kanalizacijsko omrezje.

28. revizijski jasek je mesto priklopa enega ali vea uporabnikov na .javno kanalizacijo;
29. sekundarno kanalizacajsko omrezie javne kanalizacije (v nadaljevanju: sekundarno

omrezje)ie sistem kanalov in jaskov ter z njimi povezanih obJektov in tehnoloskih sklopov 1npr.peskolovi, lovilnik olj, crpalisea in druge naprave za preerpavanje odpadne vode, zadr2evalniki
eistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in
padavinske odpadne vode, ki nastaja na obmodju poselitue ali njegovem delu, lahko pa tudi
odvajanju industrijske odpadne vode, ki nastaja na obmodju poselitve ali njegovem delu in se



eisti v komunalni ali skupni eistilni napravi. Sekundarno omrezje se zakljuai z navezo na
primarno omrezje;

30. uporabnik storitev javne sluzbe (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka oseba. ka uporablja
storiwe javne sluzbe;

31. upravuavec javne kanalizacije (v nadalJevanju: upravljavec ali izvajalec) je izvaialec lavne
sluzbe na celotnem obmocju obejn Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podaetrtek, Rogatec,
Kozje in Bistrica ob Sotli, javno podjetJe OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaska
Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaska Slatina in je upravljavec javnega vodovoda;

32. usedalnik blata je del pretocne greznice oziroma MKCN, vgrajen neposredno za odtoano
cevjo, namenjen shranjevanju in gnitju blata, izdelan az neprepustnega betona ali drugega
neprepustnega materiala. Lahko je izveden kot usedalnik blata ali kombiniran objekt za blato
in odpadno vodo (v nadaljevaniu: usedalnik blata);

33. ustrezno ciSdenie odpadne vode je eiseenje komunalne odpadne vode po katerem koli
postopku, ki po iztoku omogoda, da dosegajo vode, v katere se odpadne vode iztekajo,
ustrezno kakovost v skladu s predpisi, ki urejajo stanje povrsinskih an podzemnih voda, ter
predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda;

34. vodovarsweno obmodje je obmoeje skladno s predpisom, ki ureja varstvo vode namenjeno
oskrbi s pitno vodo;

35. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je temeljna evidenca o omrezjih in

objektih gospodarske .javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike SlovenUe
na podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko nacrtovanje.

(2) Vsi ostali izrazi, ki niso doloeeni v prejsnjem odstavku, imajo enak pomen, kot je doloeeno v
vsakokrat veljavnih dZavnih predpisih. Na dan sprejema tega odloka javno sluZbo ureja Uredba
o odvalaniu in CiSeenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, st. 95115,76117 in 81/19; v
nadalJevanju: Uredba).

(3) V odloku uporabljeni izrazi v slovnieni obliki za moski spol se uporabljajo kot nevtralniza Zenski
in moski spol.

4.6len
(uporaba storitev ravne sluibe)

(1) Naloge javne sluzbe, ki so obvezne storitve, so:
1 . odvajanje in eiscenje komunalne odpadne vode, ka se odvaja v javno kanalizacijo, ter dodatna

obdelava komunalne odpadne vode, skladno z Uredbo,
2. redno vzdrzevanje javne kanalizacije,
3. prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretocnih greznic, obstojeeih greznic in

MKCN z zmogl.tivostjo manlso od 50 PE,
4. eiseenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejsnje alineje na komunalni ali

skupni distilni napravi,
5. pregledovan.te MKCN z zmogljivostjo manjso od 50 PE,
6. prevzem blata iz MKCN z zmogl.livostio enako ali veajo od 50 PE, ki niso objekti javne

kanalizacije in so v lasti in v upravl.janju lastnika ali lastnakov nestanovanjsklh stavb, iz katerih
se odvaja komunalna odpadna voda, na obmoeju poselitve, ki ni opremljeno z javno
kanalizacijo,

7. obdelava blata iz prejsnje alineje na komunalni ali skupni Cistilni napravi,
8. odvajanje in eiSdenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacqo z lavnih

povrsin in streh, Ce za odpadno vodo s streh ni mogoce zagotoviti ravnanja v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo,

9. obveseanie uporabnikov,
'10. izdelava programa izvajanja javne sluZbe (v nadaljevan.iu: program),
11. vodenje evidence o izvajanju javne sluzbe,
'12. poroeanle o izvajanju javne sluzbe in

13. prikljudevanje novih uporabnikov Javne sluzbe.
(2) Odvajanje in aisdenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode iz povrsin, ki niso

javne, se ne Steje za storitev javne sluzbe ne glede na to, Ce se taksna voda odvaja v javno

kanalizacrjo in se eisti v komunalni ali na skupni aistilni napravi.
(3) Odvajanje in eiseenje padavinske odpadne vode iz cestnega telesa, ko se padavinska voda ne

odvaja v javno kanalizacijo, se ne steje za storitev.iavne sluzbe in ni predmet tega odloka.



(1) Obcine so lastnice obJektov in naprav za izvajanje javne sluzbe in zagotavljajo izvajanje Javne
sluzbe v oblikijavnega podjetia na celotnem obmocju obein v obsegu in pod pogoji, dotodenimi
s tem odlokom in ostalimi veljavnami predpisi.

(2) lzvajalec-iavne sluzbe ter upravljavec javne kanalizacije na celotnem obmoeju obain Rogaska
Slatina, Smarje pri Jelsah, Podcetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob So i je Okp javno poidjetje
za komunalne storitve Rogaska Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaska Slatina. Upravljanje
in najem javne kanalizacUe ter nacin obraeuna in pladila najemnine se uredi v najemni pogodbi
oziroma drugem pravnem aktu.

(3) lzva.ialec mora biti tehnidno opremljen in strokovno usposobljen za kakovostno izvajanje javne
sluZbe. Upostevati mora vse zakonske in podzakonske predpise.

II .ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE
SLUZBE

5.dlen
(izvajalec javne sluZbe)

5.ilen
(obmodje zagotavuanja javne stuZbe)

7.6len
(subsidiarno ukrepanje)

(1) obcine zagotavlajo izvajanje javne sluzbe na vseh poselitvenih obmocjih v skladu z uredbo,
tzvqalec,pa skladno s predpisi izvaja javno sluzbo na poselituenih obmodjih obcin Rogaska
Slahna, Smarje priJelsah, Podaetrtek, Rogatec, Koz.ie in Bistrica ob Sofli skl;dno s progra-.or,
ki ga izdela skladno z uredbo in ga poglje pristojnemu ministrstvu ter objavi na svoji spletni
strana.

(2) Mejo obmoeja posameznega izvajalca javne sluzbe doloci obdina na digitalnem podatkovnem
sloju za raven merila 1 : 5.000.

Obeina zagotavlja:
izvajanje vseh storitev, doloeenih v veljavnih predpisih
financiranje.javne sluzbe in javne kanalizaole, da je mozno trajnostno zagotavljati ustrezen
in predpisan obseg in kakovost storitev ter vzdrzevanje objektov, naprav in opreme izvajalca
in javne kanalizacije tako, da se ohranja njihova vrednost
sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogoeanja ali omejevanla izvajanja storitev.iavne
sluZbe

- sankcioniranje morebitnih drugih nepooblasCenih izvajalcev, ki izvalajo storitve javne slu2be
na podrodju obeine in
pisno obveseanje izvajalca o morebitnih ugovorih oziroma pritozbah uporabnikov.

8.alen
(namenska poraba sredstev)

(1) Najemnina za uporabo javne kanalizacije je namenski prihodek obdine in se namensko

- uporablja za investiclska vzdrzevalna dela ali investicije na javni kanalizacrli.
(2) v primeru, da znesek zaraeunane najemnine presega potrebni znesek za investicijska

vzdZevalna dela ali investici.ie na javni kanalizacrji, se razlika lahko uporabi za investicije ali
investicuska vzdrzevalna dela na drugi gospodarski javni infrastrukturi, ki se uporablja za
izvajanje obveznih obeinskih gospodarskih javnih sluZb varstua okolja.

(3) okoljska dajatev za onesnazevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je namenski
prihodek obeine in se namensko uporablla za investiclje ali investicijska vzddev-alna dela na
javni kanalizacui.

(iiiienje komunatne ing'ililrin"r" oapadne vode)

ciseenje komunalne in padavinske odpadne vode na obmodju obcin se prostorsko zagotavlja



na KCN na obmocju posameznih obdin za komunalne in padavinske odpadne vode, ki se
vanjo odvajajo preko javnega kanalizacijskega sistema iz obmocij, ki so na to omrezje
prikljudena;
na rastlinskih eistilnih napravah na obmoeju posameznih obein za komunalne odpadne
vode, ki se vanjo odva.iajo preko javnega kanalizacijskega sistema iz obmoeij, ki so na to
omrezje prikljueena;
na MKCN za komunalne odpadne vode iz stavb oziroma drugah objektov (v nadaljevanju:
objektov), ka niso prikljueeni na.javno kanalizacrjo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali
upravl.;avec. ki ga potrdijo lastniki.

10.6len
(lokacija prevzema vsebin greznic in blata iz MKe N)

Prevzem in ravnanje z blatom (muljem) iz pretoenih greznic in MKCN ter komunalne odpadne vode iz

nepretoCnih greznii se prostorsko zagotavlja na KCN RogaSka Slatina in v manjSi meri na KCN Smarje
pri Jelsah.

III.KANALIZACIJSKO OMREZJE, OBJEKTI IN NAPRAVE

'l 1.alen
(objekti in naptave javne kanalizacije)

(1) Javna kanalizacla je gra.ieno javno dobro lokalnega pomena, ki jo zagotavlja obeina in
predstavlja gospodarsko javno infrastrukturo.

(2) Javna kanalizacija je sistem kanalov in.larkov ter z njimi povezanih tehnoloskih sklopov in

naprav, povezanih v kanalizacrsko omrezje, po katerem se zagotavlja odvajanje odpadne vode
iz objektov, ter loeeno od nje ali skupa.i z njo tudi odvajanje padavinske odpadne vode s streh
ali z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih povrsin objektov. Sestavni del Javne
kanalizacije so tudi eistilne naprave, ki zakljuoujejo to kanalizacro. Javna kanalizacija je
nameniena izvajanju javne sluZbe. Uporaba javne kanalizacije kot graJenega .iavnega dobra je
v skladu s predpisi dopustna pod enakimi pogoji vsem uporabnikom, pri Cemer se uporaba
zagotavlja prek javnega podjetja. Uporaba .iavne kanalizacije iz prvega odstavka tega alena

.ie obvezna na vseh obmoejih, kjer je javna kanalizacija zgrajena.
(3) Javna kanalizacija .ie izven pravnega prometa. Na njej ni mogode dobiti lastninske pravice s

priposesvovanjem ali drugih stvarnrh pravic.
(4) Oblekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrezje

ter z njim povezane tehnoloSke naprave, kot so:
kanalizacijska omrezja za odvod komunalne in padavinske odpadne vode
crpalisea za precrpavanie komunalne in padavinske odpadne vode

- revizi.iski jaski za prikljuaevanje objektov na javno kanalizacUo, ki so na zemljiseu lastnika
objekta
objekti in naprave vakuumske kanalizacije
MKCN v velakosti najmanj 50 PE

- razbremenilniki visokih vod
. zadievalni in pretoeni bazeni

drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne kanalizacije (odprti kanalski Jarki,
prevzeti v najem in upravljanje upravljavca).

(5) Z objekti in napravamiiavne kanalizacUe upravlja izvajalec.
(6) lzvajalec ima ves 6as pravico dostopa do javne kanalizacije v lasti obcine z namenom

zagotavljanja rednega, izrednega in investicuskega vzdrzevanja in kontrole, ne glede na to, kdo
Je lastnik zemljisea, na katerem so objekti in naprave kanalizacije.

(7) lzvajalec.ie dolzan po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem) delu vzpostaviti
zeml.iisce v prvotno stanje v roku 14-ih dni po izvedbi del. V primeru izvajanja izrednih del v
zimskem dasu, se zemljisae vzpostavi v stanje, ki je primerno za ta das; zakljuena dela pa se
opravi takoj ko dopuSeajo vremenski pogoji.

(8) Steje se, da je javna kanalizacaja zgrajena in se objekt nanjo mora prikljuditi (mesto prikljueive
na javno kanalizaclo od objekta oziroma parcelne me.le lastnika objekta), ae dolzina prikljueka



ne presega 100m, ee le gradnja kanalizacijskega priklju6ka tehnidno izvedljiva ali gradnia
kanalizacijskega prikljuCka ne bi povzroeala nesorazmerne stroske glede na koristi za okolje.

12.6len
(interna kanalizacija)

(1) lnterna kanalizacra so:
1. kanalizaclJskiprikljucek
2. objekti in naprave za preeisaenje odpadnih voda, peskolovi in lovilci oU

3. objekti in naprave v stanovanjski stavbi ali drugih objektih ter izven nje/njih
4 nepretocne greznice, obstojeae greznice in MKCN z zmogljivostjo, manjso od 50 PE.

(2) lnterna kanalizacija nijavna kanalizacla, je sestavni del objekta an Je v lasti lastnika oblekta, ki
jo mora sam zgraditr, redno, izredno in investicijsko vzdrzevati ter upravljati in Cistiti na svoje
stroske. Lastnik mora poskrbeti tudi za preverjanje tehniene brezhibnosti interne kanalizacUe.

(3) Kanalizacuski prikljudek mora biti izveden tako, da na oblektu ne nastane Skoda zaradi vdora
vode iz javne kanalizacije. Odva.ianje odpadne vode iz prostorov objekta, ki so nizji od temena
kanalizacUe se mora izvesti s erpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacilsko
odtekale preko revizuskega Jaska v javno kanalizacr.lo. V primeru, da na lokaciji prikl.iueka
obstaja nevarnost poplav, je treba odpadne vode drpati nad zajezitveno drto, od tega nivoia pa
gravitacijsko odvajati v revizijski jasek prikljudnega kanala. Zajezitvena drta predstavlja nivo
zeml] isea, po katerem poteka .iavna kanalizacia.

(4) Vsak kanalizaciJski prikljuCek mora imeti revizrskijaSek, ki izvajalcu sluZi za preverjanle razmer
v prikljucni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za yzdtaevanje in disaenje
prikljuanega cevovoda. RevizUski.Jasek je deljavne kanalizacije in mora biti praviloma postavljen
na lakgnem mestu, da lahko do n.iega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto
revizijskega jaska dolocita prqektant in izvajalec v projektni dokumentaciji ob izgradnji .lavne
infrastrukture. Ce revizqskega jagka ni mozno postaviti na zemljiseu, ki je v l;sti lasGika ob;ekta,
mora lastnik tega objekta za postavitev revizijskega jaska predloZita izvajalcu notarsko over.ieno
sluznostno pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika zeml.lisda, na katerem je mozno postaviti
revizijski jasek.

(5) Peskolovi se vgrajujejo v .iavno kanalizacijo povsod tam, kJer je treba prepreeiti vnasanje
peska in drugih hitro usedljivih snovi v sistem. Vgrajeni morajo bati tudi na vtoku v objekte
(arpalisea, razbremenilniki, deZevni bazeni, aistilne naprave) na mesanem ati padavinskem
sistemu kanalizacije kot samostojne enote ali v kombinaciji z izloeevalniki lahkih tekoein ah
maSeob. Dimenzionira.io se tako, da izloeajo hitro usedljive snovi pri najvedjem mo2nem
pretoku. Biti morajo dostopni za vzdrzevanje in imeti predviden naCin odstranjevanja usedlin.

(6) Lovilniki olj in masdob se vgrajujejo v meSano in loeeno kanalizacijsko omreZje povsod tam,
kjer je treba iz odpadne vode izlociti lahke tekocine s specifieno tezo, manjso od 0,95 kg/|, kijih
po predpisih ni dovoljeno spusdati v javno kanalizacijo an v padavinsko kanalizacijsko omrezje
pred izpustom v vodonosnik, ae se odvaja padavinska voda s povrsin, kjer obsta.la moznost
razlitja lahkih tekoein. lzdelani in dimenzionirani morajo biti v skladu s standardom SIST EN
858.Biti morajo dostopni za vzdrzevanje in moralo imeti predviden naein odstranjevanja
izloeenih lahkih tekoein. Ce so vgrajeni v kanalizacUski prikljueek in jih vzdrZuje ter skrbi
za odstranjevanje izloeenih snovi uporabnik, mora biti omogoeen nadzor, ki ga izvaja izvajalec.
Lovilniki olj, ki se vgrajuJejo kot predfabriciranl izdelki. morajo imeti sprieevalo o ustreznosti.
Gradnja lovilnikov je obvezna:

1. na varstvenih pasovih vodnih virov in na obmoejih, ki lezuo na vplivnih obmoa.iih vodarn, v
primeru, ko se padavinska voda odva.ia v ponikovalnico

2. v gaazah in na pralnih plosdadih
3. na parkiriseih za osebna, tovorna vozila in avtobuse
4. v objektih za pripravo hrane (sole, vrtci, domovi za ostarele, gostinski objekti. hoteli, velike

kuhinje, Zivilska industrija, klavnice, mesnice, tovarne za predelavo mesa, kantine, bolniSnice,
restavracije hitre hrane).

(7) Uporabniki so dolzni z objekti in napravami iz prvega odstavka tega elena gospodariti tako, da
je omogoceno nemoteno odvajanje komunalne in padavinske vode.



IV.OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUZBE

13.alen
(strokovno-tehniene naloge javne sluzbe)

(1) Strokovno{ehnicne, organizacijske in razvojne naloge javne sluzbe. ki z obdinskim aktom ali
pogodbo niso prenesene na izvajalca opravlja obeinska uprava.

(2) Strokovno{ehniane, organizacijske in razvojne naloge, kijlh obeina lahko prenese na izvajalca
javne sluzbe so:

zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z naertovanjem komunalne opremljenosti
predvidenega poselitvenega obmoeja
zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih obcina potrebuje za izv4anje upravnih nalog pri

urejanju javne sluzbe
pospesevanje uvajanJa informatiziranih procesov za potrebe javne slu2be in

naartovanje in razvoj javne kanalizacUe.
(3) Obeinska uprava skrbi za koordinacuo med obcino in izvajalcem in izvaia nadzot nad izvajanjem

Javne sluzbe skladno s predpisi in dogovorjenim nacrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti.

14.6len
(obve56anle uporabnikov javne slu2be)

(1) lzvajalec mora uporabnike, ki so prikljudeni najavno kanalizacijo pisno obveaaati:
na kateri KCN se aisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno
kanalizacro in
o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.

(2) lzvEalec mora uporabnike, ki so lastniki ali upravllavci nepretocnih greznic in MKCN z
zmogljivostjo, manjso od 50 PE in MKCN iz 5. odstavka 21. dlena uredbe pisno obveseati:

na kateri MKCN se eisti komunalna odpadna voda iz nepretoene greznice
na kateri KCN se obdeluje blato
o rokih prevzema in drugih pogoJih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri

uporabnikih in
, o rokih in aasu izvedbe pregledov MKCN.

(3) lzvajalec mora obvesdan.,e iz prvega in drugega odstavka tega elena izvesti najpozneje v treh
mesecih po sprejetju programa alj najmanj osem dni pred spremembo pogojev iz prvega
odstavka tega 6lena.

(4) lzvajalec mora uporabnike iz drugega odstavka tega clena pisno obvestiti o datumu dejanske
izvedbe obveznih storitev javne sluzbe najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storive.

(5) Uporabniki iz prejsnjega odstavka lahko zahtevajo spremembo datuma izvedbe obveznih
storitev javne sluzbe najmanj osem dni red predvideno izvedbo storitve.

V. IZVAJANJE JAVNE SLUZBE NA OBMOEJIH, KI SO OPREMLJENA Z JAVNO
KANALIZACIJO

(obvezne storitve za .br"k,", k'l5":lilkUu6eni na javno kanatizacUo)

Obvezne storitve javne sluzbe na obmoeju poselitve ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno
kanalizacro so:

1. odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvala v javni kanalizacrski sistem
2. eiseenje komunalne odpadne vode iz prejsnje toake in njena dodatna obdelava v skladu s

predpisi
3. odvajanje in Ciseenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih povrsin odvaja v Javno

kanalizacuo in se zanjo zagotavlja odvajanje in eiseenje v okviru nalog javne sluzbe
4. Ciseenje padavinske odpadne vode iz prejsnje tocke v KCN, de gre za mesan javni

kanalizacijski sistem oziroma v lovilniku olj ali distilni napravi padavinske odpadne vode, ee



gre za javno kanalizacijo za odvajanje izkljudno padavinske odpadne vode in je eiseenje
padavinske odpadne vode predpisano in

5. obdelava blata na obmodju KcN, ki je opremuena za prevzem in obdetavo blata.

16.elen
(obveznosti, vezane na prikUueitev objektov)

(1) Na poselitvenih obmoejih kjer .le zgrajena, se gradi, obnavtja ali rekonskuira javna kanatizacija,
je prikljueitev objekta ali preureditev obstojeeega objekta na javno kanalizacijo obvezna in
dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za prikljuoitev, podpisane pogodbe o izvajanju
komunalnih storitev in ureJene sluznostne pravice za obratovanje in vzdrzevan.ie v korist
izv4alca. Komunalna odpadna voda se mora odvajati neposredno v javno kanalizacUo.

(2) Ne glede na prelsnji odstavek, prikljucitev najavni kanalizaciiski sistem ni obvezna, kadar bi bile
tehnidne resiwe, ki bi leto omogodile, povezane z nesorazmerno visokimi stroski, kot je to
doloceno v cetrtem odstavku tega Clena. V tem primeru je uporabnik odvajanja komunalne
odpadne vode dolZan vgraditi MKCN

(3) Lastnik ob.iekta lahko v azjemnih primerih na obmoeju znot4 aglomeracije,
ee je obremen.ievanje okolja zaradi nastajan.ia komunalne odpadne vode v ob.iektu manjse od
50 PE, za komunalno odpadno vodo iz tega objekta zagotovi zbiranje v nepretodnl greznici, Ce:

1. se ob.iekt nahaja na obmoaju vodovarstvenih obmooij vodnih virov,
2. Cisdenje komunalne odpadne vode ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v

vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje MKCN (npr.
nadmorska viSina nad 1.500 m in podobno) ali gre za komunalno odpadno vodo iz objekta
brez stalno zaposlenih oseb, razvrscenega po klasifikacUskih ravneh v skladu s predpisom, ki
ureja klasiflkacro vrst objektov in objekte drzavnega pomena:

stavba za opravljanie verskih obredov
pokopaliska stavba (npr. mrliSka vezica s spremljajodimi objekti)
kulturna dediseina, ki se ne uporablja v druge namene ali- daljinski (prenosni) elektroenergetski vod (npr. transformatorska postaja) in

3. ta nepretocna greznica ustreza pogojem, da:
se pri dlmenzioniranju uposteva dnevna kolicina komunalne odpadne vode
0,15 m3 naosebo na dan, razen Ce gre za stavbo za kratkotralno nastanitev brez
restavracije all drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska kooa,
gorsko zavetisce ali dom ali lovska koea), kjer oskrba s pitno vodo iz.javnega vodovoda ni
zagotovl.iena in se uposteva dnevna kolicina komunalne odpadne vode
0,03 m3 na osebo na dan,
niena koristna prostornina znasa najmanj 4,5 m3 na osebo,vendar ne manj kot 10 m3,razen
ae gte za objekt brez stalno zaposlenih oseb, razvrscen po klasifikacijskih ravneh v skladu
s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte dZavnega pomena, iz prejsnje
toeke, kjer njena koristna prostornina znasa najmanj 3 m3 na osebo, vendar ne manj kot
6 m3,
je izvedena iz vodotesnih materialov tako, da je prepredeno puseanje ali uhajanje njene
vsebine v okolje in
se zagotovi njeno praznjenje v skladu z veljavntmi predpisi.

(4) SteJe se, da so stroski gradnje kanalazacijskega prikl.iueka nesorazmerni glede na koristi za
okolje, ae zaradi naravnih ovir (npr. vodotok, nasprotni nagib terena, geoloske znadilnosti
terena) ali tehnienih vzrokov (npr. tlaeni vod javnega kanalizacijskega omre4al, stroski gradnje
ali prikljuaitve veo kot tnkrat presegajo povpreene stroske gradnje primerljivega prikljudka na
javno kanalizacijsko omrezje, kjer ni takih naravnih ovir ali tehnidnih vzrokov (npr. ved kot trikrat
presegajo povprecne stroske gradnje kanalizacijskega prikljudka v isti aglomeracUi ali na
primerlJivem obmoCju) ali ved kot trikrat presegajo stroske opreml.ianja z malo komunalno
Cistilno napravo ali nepretoono greznico. Nesorazmernost stroskov mora dokazati uporabnik.

(5) V javno kanalizacr.io se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v
stavbi zunal obmocja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z.iavno kanalizacijo, Ce je letna
obremenitev zaradi nastalanja komunalne odpadne vode preraaunana na 1m dolzine
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za prikljuoitev na.iavno kanalizacijo, veeja od 0,02
PE, odvajanje komunalne odpadne vode az stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, pa je mogoae
brez naprav za preerpavanie. Podrobneje so pogoji opredeljeni v vel.javni Uredbi.

(6) lzvajalec mora lastnika objekta v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za javno
kanalizacijo obvestiti, da je prlkl.iueitev njegovega objekta na javno kanalizaolo obvezna in mu



posredovati pogoje za prikljuditev. Prikljueatev na javno kanalizacljo se mora pod nadzorom
upravljavca opraviti v roku Sestih mesecev od prejema obvestila o obvezni prakljuCitvi.

Q) Ce je zaradi globine obstojeae kanalizacije priklop nalavni kanalizacUski sistem mozen samo z
internim precrpalisoem komunalne odpadne vode, ga je lastnik objekta dolzan izvesti na lastne
stroSke.

(8) Objekt. iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacre odvajala komunalna odpadna in
padavinska voda v greznico ali MKCN se mora prikljuaitj na javni kanalizacuski sistem tako, da
lastnik na svoje stroske greznico ali MKCN odstrani ali oeisti in izklluei iz sistema odvajanja
odpadne vode ter izvajalcu dopusti nadzor nad izvedenimi deli. Po prikl.iucitvi na javno
kanalizacijo se greznica oeisti in zasuje ali uporabi za odvajan.ie (ponikanje) padavanskih voda.

(9) Objekt iz katerega se je do zgraditve locene komunalne in padavinske javne kanalizacije
odvajala komunalna in padavinska odpadna voda v mesano kanalizacijo, se mora prikljueiti na
javno kanalizacijo tako, da se komunalna odpadna voda odvajajo v komunalno kanallzacijo,
padavinske vode pa v padavinsko kanalizacijo. Dela lastnik oziroma uporabnik komunalnih
storatev izvede na lastne stroske, izvajalcu pa mora dopustiti nadzor nad izvedenimi deli.

('1o)Merilno mesto mora biti ob vsakem dasu brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu.

,t7.aten

(naEini prikljueitve na javno kanalizaciro)

(1) Prikljuditev objektov na javno kanalizacijo se izvaja pod pogo.ii dolodenimi v Tehnienem
pravilniku , v soglasju za prikljueitev na javno kanallzacilo, na podlagi podpisane in v zemljisko
knjigo vpisane sluZnostne pravice obratovania in vzdrzevanja v korist izvajalca.

(2) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo
en prikljueek na javno kanalizacijo, de ni v tem odloku drugaee dolodeno.

(3) V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to zahtevata polozaj in velikost objektov se
izjemoma na podlagi soglasja izvajalca dovoli tudi izgradnia dveh ali vec prikljudkov.

(4) V primerih, ko se pri izdelavi prqekta prikljueka ugotovi, da to ni mozno ali racionalno, je po

navodilih izvajalca in pod pogo.ii iz soglasja izvajalca dovoliena prikljueitev vea objektov preko

enega skupnega kanalizaolskega prikljueka, s cimer pa mora.lo soglasati vsi lastniki tega
prikljuCka. V tem primeru je prikljucek v zasebni lasti vseh lastnikov tega prikljueka.

'l8.6len
(pogoji prikUuCitve)

(1 ) Prikljueitev objekta na javno kanalizaciio se opravi na podlagi popolne vloge lastnika ob.iekta in

ob soeasni izpolnitvi naslednjih pogojevi
da je pridobljeno soglas.ie in so poravnane vse obveznosti do lastnika infrastrukture ter do
izvajalca
da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglas.ia izva,lalca
da to dopuSoajo zmogljivosti in tehniena izvedba javne kanalizaciie.

(2) Lastnik Je dolzan vlogo za prikljueitev objekta na javno kanalizacijo za namen izvedbe prikljUaka

na revizrski jaSek javne kanalizacUe podati najkasneje v osmih dneh pred izvedbo del. Nadzor
in pregled kanalizacijskega prikljudka izvede predstavnik izvalalca.

19.6len
(izvajanje prikliuikov)

(1) Prikljuaitev na javno kanalizacUo se lahko izvede le na podlagi projektne dokumentacije in pisnega

soglasja izva.ialca. lzvede jo lahko izvajalec ali drug za to usposobljen in regiskiran izvajalec
gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z gradbeno zakonodajo pod nadzorom izv4alca.

(2) Vsa dela pri gradnji prikljuekov nadzira izvajalec.
(3) lzvajalec je upravieen uporabniku zaraaunati stroske nadzora na podlagi veljavnega cenika

izv4alca. Stroski nadzora zajemajo neposredne in pripadajoci del posrednih stroskov, ki se doloelo
s pokditvijo letnega nadrta. Cenik potrdi Svet ustanovitel.iev.

(4) Pred zasipom kanalizacijskega prikljueka mora izvajalec izvrsiti pregled izvedenih del, uporabnik
pa mu mora predloziti:

- geodetski nadrt za objekte, kjer se v objektu vrsi poslovna de.iavnost in za
veestanovanjske objekte,
izvedbeni naert oziroma posnetek izvedenih del za vse individualne stanovanjske objekte.



(5) lzvajalec lahko v primeru, da na kanalizacuskem prikljuCku ugotovi nepravilnosti
(odtekanje odpadne vode, vdor padavanske vode, ki lahko povzroci okvaro javne kanalizaci.je ali
porusi rezim na KCN), prekine oziroma zadrzi odpadno vodo do ureditve razmer.

(6) lzvajalec ni odgovoren za posledice nepravilno izvedene interne kanalizaci.ie, kot je npr.
neposredna prikljuditev objektov, ki so pod nivojem pokrovov revizijskih jaSkov na javni kanalizac|Ji
ipd

(7) lzvajalec ne odgovarja za Skodo v priklju0enem ob.iektu zaradi vdora povratne odpadne vode javne
kanalizacije v primeru:

poplav in drugih naravnih ter drugih nesree,
de ni urejeno odvajan.ie vodotokov in zalednih vod ali
ee prikl.iueitev ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem.

20.6len
(material prikljuCkov)

23.6len
(padavinske in drenaine vode)

Javna in zasebna kanalizaciia morata biti grajeni iz materialov, ki zagotavljajo popolno vodotesnost in
ustrezaio evropskim normativom (slsr EN) na tem podroeju. pomembne.lse zahteve so navedene v
Tehnicnem pravilniku.

21.Elen
(spremembe na prikljuCkih)

( l ) sprememba dimenzUe prikljueka, trase, merskega mesta in izvedbo dodatnega dela prikl.iudka
se obravnava na enak naein, kot da gre za nov kanalizacijski prikljuaek.

(2) Uporabnik morc za spremembo dimenzije prikl.iuoka, trase, merilnega mesta in izvedbo
dodatnega prikljucka pridobiti soglasje izvajatca.

(3) Uporabnik je dolzan na zahtevo izva.jalca in na lastne stroske spremeniti kanalizacijski prikljucek
v primeru spremenjenih pogojev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode. lzvilatecje dolzan pisno obvestiti uporabnika o vsaki sprememba pogojev prikljuaevanja na jivno
kanalizacijo.

22.el€n
(ukinitev kanatizacijskega priklju6ka)

(1) Kanalizacrjski prikljueek se lahko ukine na podlagi pisnega zahtevka investitorja ali lastnika
objekta pod pogoji iz tega atena.

(2) Ukinitev kanalizacqskega prikljucka je dovotjena, ee se prikljuden objekt porusi in v primeru
prestavitve obstoieCega prikljueka. lnvestitor ali lastnik mora posredovati izvajalcu pisno vlogo
za ukinitev kanalizacijskega prikljucka.

(3) Ukinitev kanalizaclskega prikljudka izvede izvajalec ali pa drug izvajalec gradbenih del pod
nadzorom izvajalca.

(4) lzv4alec po ukinitui prikljucka uporabnika izbrise iz ustreznih evidenc.
(5) lzvajalec je upraviaen uporabniku zaracunati ukinitev kanalizacijskega prikljueka, ce jo izvede

in stroske nadzora na podlagi veljavnega cenika izvalalca. Stroski zajem'ajo nepoiredne in
pripadaloca del posrednih stroskov, ki se dolodijo s potrdiwUo letnega nacrta. cenik potrdi svet
ustanoviteljev.

(1) VmeSani sistem Ze zgra.lene javne kanalizacrje ni dovoljeno odvajati padavinskih in drenaznih
vod, vodotokov ter podtalnice, de obstaja moznost ponikovanja v zemljo ali odvajanja v bliznji
vodotok.

(2) V primeru Ze zgrajenih mesanih kanalizactjskih sistemov pa je odvajanje dopustno, Ce
kapaciteta javnega kanalizacUskega sistema dopusea odvajanje.

(3) V primeru, Ce se padavinska voda odvaja v.iavno kanalizaci.jo, mora uporabnik predhodno
pridobiti soglasje izvalalca. lzvajalec to dejavnost izvaja na podlagj pogodb, ki .iah individualno
sklene z lastnikom ali lastniki stavbe, pri kateri nastajajo padavinske odpadne vode.



VI.IZVAJANJE JAVNE SLUZBE NA OBMOEJIH, KI NISO OPREMLJENA Z
JAVNO KANALIZACIJO

21.ilen
(obvezne storitve za obiekte, ki niso prikliudeni na javno kanalizaciio)

(1) Obvezne storitve za objekte, ki niso priklJueena na javno kanalizacijo so:
1. redno praznjenje nepretocnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v ustrezni KCN
2. prevzem blata iz obstojecih pretoenih greznic in njegovo obdelavo na KCN, po potrebi oziroma

obvezno najmanl enkrat na tri leta
3. prevzem blata rz MKCN z zmogljivostjo manjso od 50 PE in MKCN na obmocju izven meja

aglomeracije z zmogljivostio enako ali veejo od 50 PE pri uporabniku v skladu z navodili za
obratovanje MKCN, nalmanJ enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo na KCN

4. pregled malih komunalnih Cistilnih naprav z zmogljivostjo manjSo od 50 PE.
(2) za objekt, ki ni prikljuden na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda zbira v nepretoeni

greznici ali v obstojeci pretoeni greznici ali v MKCN, za katerega izv4anie storitve praznjenja

ter prevzema in odvoza komunalne odpadne vode ali greznidne gosce ali blata s cestnim
motornim vozilom tehnieno ni izvedljivo, je obvezna storitev javne sluzbe le Ciseenie ter
obdelava blata na KCN. Praznjenje in odvoz ter predajo komunalne odpadne vode ali greznienih
goSC ali blata izvajalcu mora zagotoviti lastnik objekta, izvajalec pa pisno potrdi datum in koliCino
prevzete komunalne odpadne vode ali greznienih gose iz greznice ali blata iz MKCN.

(3) lzvajalec ne opravlja obveznih storitev iz prve do tretje alineje prvega odstavka tega elena za
objekt kmetijskega gospodarstva, de:

1. gte za uporabo komunalne odpadne vode. iz nepretocne greznice ali greznienih gosa iz

obstojeee pretoene greznice ali blata iz MKCN za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom,

ki ureja uporabo blata iz MKCN v kmetijstvu, ,azen ee je z drugim predpisom dolodeno
drugade,

2. lastnik tega objekta izvajalcu ob vsakokratni uporabl komunalne odpadne vode iz nepretodne
greznrce oziroma greznicnth gose iz obstojede pretoene greznice oziroma blata iz MKCN v'15
dneh po pre.lemu pisnega poziva izvajalca, vendar najmani enkrat na tri leta, predlozi pisno

izjavo, da so izpolnJeni pogo.ii iz predpisa iz prejsnje alineje. V izjavi morajo bitl navedeni tudi
datumi in kolieine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretoene greznlce oziroma
greznienih goSd iz obstolede pretoone greznice oziroma blata iz MKCN ter datumi in kolidine
njunega meganja z gnojnico ali gnojevko. Pisno iz.iavo je potrebno predloziti najkasneje do 3l.
januaia za tekoce triletno obdobje (triletna obdobja so 1.1 .2020 do 31 .12.2022, 1 .1 .2023 do
31.12.2025 itd ). Ce lastnik obstojede pretoene greznice, nepretoene greznice ali MKCN ne
predlozi izjave pravoeasno, se mu z mesecem januarjem tekoeega leta priene obraaunavati
omreznina in storitve povezane z greznicami in MKCN, ki se obraeunavajo do predloZiwe nove
i4ave.
CL 1e Oito uporabniku v triletnem obdobju ze izvedeno praznienje greznice oziroma MKCN,
oprostitev praznjenja za to obdobje ni ved mozna.
Ce se obstojeCi oOlet<t vtquei v sistem praznjenja greznic oziroma MKCN sredi triletnega
obdobja, se mu poracuna cena storitve in omreznina od zacetka triletnega obdo-b.ia. V primeru
vkljudiive novega objekta v sistem praznjenja nepretoanih greznic oziroma MKCN, se storiwe
povezane z greznicami in MKCN pridnejo obraCunavati s prvim naslednjim mesecem po

vkl.iuditvi v sistem.
(4) lzvajalec ne opravlja obveznih storitev iz prve in druge alineje prvega odstavka tega Clena za

objekt na kmetijskem gospodarstvu, kije opremljen s suhim straniSeem, ee gre za uporabo blata
iz auhega stranisca za gnojilo v kmetrstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz MKCN
v kmetrjstvu.

(5) lzvajalec vsako MKCN z zmogliivostjo, manjso od 50 PE pregleda enkrat na tri leta, pri demer
prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, ki morajo biti
azvedene skladno z dolodbami uredbe, o pregledu pa izda porocilo na obrazcu in po navodilu iz
priloge 2, kije sestavni del navedene uredbe. V okviru pregleda preveri zlasti:

'1. ali MKCN obratuje
2. nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odva.ja v MKCN
3. zmogljivost MKCN glede na kolieino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo



4. naCin odvajanja komunalne odpadne vode iz MKCN vzvezis prepovedmi, pogoji in omejitvami
za odvajanje iz predpisa, ki ureja emisilo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode
in javno kanalizacro in

5 hrambo podatkov v skladu z doloebami uredbe.
(6) Ne glede na preJsnji odstavek rzvaja-lec ne pregleda MKCN z zmogtJivostjo manjso od SO pE.

ee mu lastnik ali upravljavec te MKCN v roku za izvedbo pregleda predlozi rezultate meritev
emisije snovi na iztoku iz te MKCN (analizne izvide), kijih je izvedla oseba, vpisana v evidenco
izvajalcev obratovalnega monitoringa za:

1. parametre onesnazenosti iz preglednice 1 iz priloge 1 uredbe, Ce gre za iiseenje komunalne
odpadne vode iz objekta v aglomeracrli s skupno obremenitvUo enako ali vee.,o od 2.OOO pE,
za katero je predpisano sekundarno eiseenje komunalne odpadne vode, pri demer veljajo
mejne vrednosti predpisane za aglomeracijo,

2. parametre onesnazenosti iz preglednice 1 in preglednice 2 iz priloge 1 uredbe, ae gre za
eiseenje komunalne odpadne vode iz objekta v aglomeracila s skupno obremenitvro enako ali
veejo od 2.000 PE, za katero je predpisano terciarno Ciscenie komunalne odpadne vode, pri
Cemer veljajo mejne vrednosti predpisane za aglomeracUo,

3. parameter KPK, de gre za Ciseenje komunalne odpadne vode iz objekta v aglomeracli s
skupno obremenitvijo, manjSo od 2.000 PE ali na obmocju izven meja aglomeraciJ, pri eemer
veljajo mejne vrednosti predpisane za MKCN z zmogtjivostjo manjso od SO pE.

(7) Ne glede na peti odstavek tega dlena izvajalec ne pregleda MKCN z zmogljlvostjo manjso od
50 PE v aglomeracUi s skupno obremenitvijo enako ali veejo od 2.OOO pE, v kateri se Cisti
komunalna odpadna voda iz naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisuo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in.iavno kanalizacijo ali iz naprave v skladu s predpisom, ki
ure.ia vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzrocajo onesnazevanje okolja veejega obsega (v
nadaljnjem besedilu: naprava) oziroma komunalna odpadna voda iz drugih objektov, ki spadajo
k napravi, kot na primer poslovna oziroma upravna stavba (v nadaljnjem besedilu: MKCN, ki
pripada napravi), de mu lastnik ali upravljavec te MKCN v roku za izvedbo pregleda predlozi
rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te MKCN (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba
vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa.

25.6len
(naCin odvajanja in Ciseenja odpadnih voda)

(1) Na obmodjih, kjer ni urejenega_odvajanja in eisaenja odpadne vode, velja za lastnike novih
objektov obvezna izgradnja MKCN oziroma nepretoene greznice, stednje fod pogo.ii iz tretjega
odstavka 16. elena tega odloka.

(2) Na obmodjih, kjer po operativnem programu opremlJanJa naselu z javno kanalizacijo ni
predvidena gradnja javne kanalizacUe, so lastniki obstojeoih objektov dolZni obstojeae pret,oene
greznice odstraniti iz uporabe v predpisanih rokih in jih nadomestiti z MKCN ati nepretocnimi
greznicami, ki mora.lo ustrezati predpisanim standardom glede tehniane izvedbe in dodatne
obdelave odiSdene odpadne vode. Dodatno obdelavo odpadne vode Je treba izvesti z ustrezno
membransko filtracijo ali dodatno obdelati na drug nacin do taksne stopnje, da niso presezeni
mikrobioloSki parametri, ki so predpisani za MKCN.

(3) Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKCN s pripadajoeim kanatizacUskem omreziem,
ki nima statusa javne kanalizactle. Skleniti moralo pogodbo o upravljanju zasebne MKCN s
pravno ali fiziano osebo in o upravljavcu obvestiti izvajalca v roku .15 dni po sklenitvi pogodbe.

(4) LastniX objekta, ki ni prikljuaen na javno kanalizacijo, mora izvajalca pisno obvestiti s
predpisanim obrazcem o zaaetku:
- obratovanja MKCN najpozneje 15 dni po zadetku njenega obratovanja

uporabe nepretoene greznice naipozneje 30 dni pred predvidenim zacetkom njene uporabe.
V obvestilu iz prejsnjega odstavka morajo biti razvidni podatki o lastniku objekta (firma in
sede2 lastnika objekta, ae Je lastnik pravna oseba oziroma ime in priimek ter naslov lastnika
ob.iekta, de je lastnik posameznik) in izjava lastnika objekta o sktadnosti MKCN z
okol.ievarstvenim dovoljenjem ali nepretoe ne greznice.

(5) Lastnik objekta, ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretooni greznici ali v MKCN mora
izvajalcu omogoditi prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretodne greznice oziroma
blata iz MKCN.

(6) Lastnik objekta na kmetrskem gospodarstvu. ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretodni
greznici, obsto.ieei pretocna greznici ali MKCN in jo uporablja v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih eistilnih naprav v kmetijstvu, mora kopljo izjave z navedbo datuma



in kolidine uporabljene komunalne odpadne vode ali greznienih goSC ali blata hraniti najmanj pet
tet.

(7) lnvestitor oziroma upravljavec MKCN z zmogljivostJo manjso od 50 PE, mora v okviru prvih
meritev v skladu s predpisom, ki ureja emisa.io snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizaclo, ki jih izvede oseba, vpisana v evidenco izva.ialcev obratovalnega
monitoringa (v nadaljnjem besedilu: prve meritve), na iztoku iz te MKCN zagotoviti meritve za
tiste parametre onesnazenosti, za katere so za to MKCN predpisane mejne vrednosti.

(8) Upravljavec MKCN mora izvajalcu najpozneje v 30 dneh po pre.iemu analiznega izvida,
predloziti poroailo o prvih meritvah. Priloga poroeila je analizni izvid, ki ne sme biti starejsi od 30
d ni.

26.ilen
(prevzem blata iz greznic in MKe N)

lzvajalec prevzema rn zagotavlja ravnanje, eiseenje in obdelavo blata ter odpadne komunalne vode iz
pretocnrh greznic in MKCN ter komunalne odpadne vode iz nepretoanih greznic na celotnem obmodju
obein v obsegu in rokih, doloeenih v 24. dlenu tega odloka. lzvajalec na podlagi programa vsaka tri leta
pripravi naert izvajanja prevzema in zagotavlianja ravnanja, eisaenja in obdelave blata za naslednje
obdobje.

27.Clen
(obstojefe greznice)

(1) Velikost obstojeaega usedalnika blata (obstojeee greznice) ugotovi izvajalec na podlagi

razpolozlJive prolektne dokumentacUe oziroma popisa stania na terenu. Ugotovliena odstopania
se na podlagi dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem prevzemu blata.

(2) Pogostost praznlenja usedalnlka blata (obstojeee g rcznice\ za posameznega uporabnika doloei' 
izvajalec v programu na podlagi prostornine usedalnika blata (obstojede greznice) in v skladu z

veljavno uredbo (najmanj enkrat na tri leta).
(3) Obstojede greznice so v funkciji dokler ni pogojev za prikljueitev na javno kanalizaci.io na

obmocjah, kjer Je gradnja javne kanalizacije obvezna, oziroma na obmocjih, kjer gradnja javne

kanalilacile ni bbvezna, d'o rokov, ki predpisujejo gradnjo MKCN oziroma nepretoenih greznic.

(4) Lastnik obstojeeega objekta mora zagotoviti priklop na MKCN za Clsaenje komunalne odpadne
vode iz tega objekta najpozneje Sest mesecev po njeni vgradnji.

28.6len
(naiin obvesaanja in praznjenja greznic)

(1) lzvajalec je dol2an uporabnika o opravljanju obvezne storiwe javne sluzbe prevzema blata
oziroma komunalne odpadne vode obvestiti o datumu deianskega opravljanja s posto ali po e-
pogti najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve. V obvestilu mora navesta datum in okvirni
das svojega prihoda.

(2) Uporabnik lahko zahteva spremembo datuma opravljanja obveznih storitev javne sluzbe
najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve. V tem primeru mora bitl obvezna storitev
izvedena najpozneje v tridesetih dneh po poslani zahtevi.

(3) Ce uporabnik najavljenega casa opravljanla storitev ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem
ne prestavi ter s tem onemogodi izvedbo storive ali Ce izvajalcu ne omogoea opravljanla
storitve, mora plaaati nastale dodatne stroske prevoza cisteme in stroske delavca, razen

stroskov ravnanja z blatom, kijih izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravioen zaracunati.
(4) Uporabnik ni dolzan plaaati stroska storitve iz tretjega odstavka tega dlena, de zaradi dokazane

daljse odsotnosti upraviceno (daljsa bolniska odsotnost ali visja sila) ni mogel odpovedati
najavljenega easa opravljanja storitev.

29.6len
(ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic)

(1) Blato iz obstojeeih greznic in MKCN ter komunalne odpadne vode iz nepretoanih
lahko odva2a na KCN Rogaska Slatina, obeasno in v manjsih koliainah pa tudi na K
pri JelSah.

greznrc se
CN Smarje



(2) Blata iz pretoonih greznac an MKCN ter komunalne odpadne vode iz nepretocnih greznic je
prepovedano odlagati v okolje (kmetijska In ostala zemljiSca), v povrSinske ali podzemne vode
in v javno kanalizaojo.

VII.IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV

30.Clen
(industrijske odpadne vode)

(1) V javno kanalizacuo se smejo odvajati tiste industrUske odpadne vode, ki jih dovoluiejo proste
zmogljivosti omrez.ia in ustrezajo veljavnim predpisom o emisrah snovi, ki se smejo odvajati iz
virov onesnazevanja v javno kanalizacro in v vode in namajo Skodljivega vpliva na ,avno
kanalizacUo.

(2) Obeine dovoljujejo izvajanje posebnih storitev z javno kanalizacijo, Ce so izpolnjeni naslednji
pogoji:

primarno mora izvajalec zagotavljati javno sluZbo
na razpolago moralo biti proste zmogljivosti .iavne kanalizacije
izvajalec ne sme ustva(iati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvf4o iz
opravljanja te stontve
cena oziroma stroski izvajanja posebnih storitev morajo zajemati neposredne in pripadaloci
del posrednih stroskov in

- prihodki posebnih storitev se upostevajo tako, da se zmanjsa lastna cena posamezne
storiwe javne sluzbe.

31.6len
(obraeun odvajanja in eisienja industrijske odpadne vode)

('l ) Pri uporabnikih javne kanalizacije, pri katerih pri uporabi vode zaradi opravljanja gospodarske
dejavnosti nastaja industnjska odpadna voda, se ugotavl.ia enote obremenitve onesnazenosti
industrijske odpadne vode. Enota obremenitve onesnazenosti (v nadaljevanje: EO)je razmerje
med onesnazenostjo industrijske odpadne vode uporabnika in onesnazenostjo komunalne
odpadne vode.

(2) Stevilo EO se doloai po interni metodologiji na podlagi podatkov o obremenjenosti odpadne
vode iz obratovalnega monttoringa.

(3) Metodologijo za obraeun odva.ianja in eiscenja industrijske odpadne vode, pripravi izva)alec,
sprejme pa Svet ustanovitel.iev javnega podjetia.

(4) Z vsakim industri.iskim zavezancem se za izvajan.le in obradun storitev sklene posebna pogodba
o odvajanju in CiScenju industrijskih odpadnih vod.

(5) MetodologUa za obradun odvajanja in Cisaenja industrijske odpadne vode podrobneje
opredeljuje, kdo je industrijski uporabnik, industnjski zavezanec, kaj je industruska odpadna
voda, podlage za sklenitev pogodbe o odvajanju in disaenju industrijskih odpadnih vod, nacin
izvajanJa obraCuna odvajanja in eiseenja industrUskih odpadnih vod, nadin spremljanja koladin in
obremenilev industnlskih odpadnih vod.

(6) lzvajalec lahko pri industrlskem uporabniku izvede izredna preverjanja koliein, kvalitete
odvedenih odpadnih vod in drugih obveznosti industrijskega uporabnika. Na podlagi tako
pridobljenih podatkov lahko izvajalec spremeni ceno odvaianja in eiscenja industrijskih
odpadnih vod industrijskega uporabnika.

(7) Ce pri industrijskem uporabniku nastajajo industruske odpadne vode kot posledica padavin, se
kolicina te industrijske odpadne vode doloei glede na povrsino, s katere se te vode odvajajo in
petletnim povpreejem kolicine padavin.

32.ilen
(meritve kolie in odpadne vode)

(1) Uporabnik obiekta ali dela objekta, upravljalec javnih povrSan, s katerih se padavinske odpadne
vode odvajajo v javno kanalizactjo ala industrijski uporabnik lahko v primeru, ko kolaCina
odvedene odpadne vode ni enaka kolicini dobavljene pitne vode, za ugotavljanje kolioin



odvedene odpadne vode izvede merilno mesto za merjenje odvedene odpadne vode. Za
izvedbo merilnega mesta mora uporabnik pridobiti s strani izvajalca soglasje za izvedbo
kanalizacr.lskega prikljucka z merilnim mestom.

(2) lndustrijski uporabniki mora.io pred iztokom v.,avno kanalizacijo izvesti merilno mesto za meritev
kolicine odvedenih industrijskih odpadnah vod, 6e Zelrjo, da se jim za odvdanje in eiseenje
industrilskih odpadnih vod uposteva kolicina industn,skih odpadnjh vod. ka ni enaka kolicinr
dovedene pitne vode iz javnega vodovoda ali dodatnegavta. Za izyedbo merilnega mesta mora
industfljski uporabnik pridobiti s strani izvajalca soglasje za izvedbo kanalizacijskega prikljuaka
z merilnim mestom.

(3) lndustrUski uporabnik. ki poleg oskrbe z vodo iz javnega vodovoda, ki je merjena z obradunskim
vodomerom, uporablja dodatne vire vode, mora imeti zagotovljeno merjenje kolidine odvedene
odpadne vode na merilnem mestu pred iztokom ali merjen.ie odvzete vode na dodatnem viru.

(4) Uporabnik mora izvajalcu v vsakem Casu brez predhodnega obvestila dovoliti dostop do
merilnega mesta in mu omogoditi pregled delovanja merilnih naprav, odvzem vzorcev odpadne
vode za doloeitev kvalitete odpadne vode in meritve kolieine odpadne vode ter na poziv izvajalca
predloziti dokazila o ustreznosti merilnega mesta.

34.dlen
(upravni postopki - javna pooblastila)

(1) Obeine izva.ialcu na podlagi veljavne gradbene in prostorske zakonodaje podelJujejo javno
pooblastilo za izdajo smernic za nae(ovanje predvidene prostorske ureditve, mnenj k
dopolnjenim predlogom prostorskega akta, projektnih pogojev, mnenj k projektu in soglasja za
prikljuditev na javno kanalizacijo ter soglasia k prikljucitvi MKCN.

(21 Za izvaianje nalog iz prejsnjega odstavka mora imeti izvajalec zaposleno osebo z opravl.,enim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

(3) lz dokumentacUe za pridobitev gradbenega dovoljenja v sktadu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, za gradnjo objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, mora bati razvidno,
da.je za komunalno odpadno vodo zagotovljena prikljueitev na javno kanalizacijo, CisCenje v
MKCN ali zbiranje v nepretocni greznaci v skladu z uredbo.

(4) lnvestitor objekta dokazuje izpolnjevanje zahtev iz prejSnjega odstavka:

33.6len
(obveznosti industrijskih uporabnikov in industrijskih zayezancev)

(1) lndustrijski uporabnik in industrijski zavezanec smeta odvajati v javno kanalizacijo samo
odpadno vodo, katere parametri in lastnosta ne presegajo vrednosti, ki so dolodene v
okoljevarstvenem dovoljenju ali predpisih s podrodja odva.ianja in discenja odpadnih voda.
lzvajalec lahko predpise strozje zahteve za odvatanje industruske odpadne vode v javno
kanalizacijo, ee zmogljivost KCN ne zagotavlja eiseenJa v predpisani kvaliteti.

(2) lndustrijski uporabnik in industrUski zavezanec sta dolzna pred vsako spremembo, ki vpliva na
lastnosti in kolie ino industrl.iske odpadne vode pridobiti soglasje izvqalca.

(3) lndustrrski uporabnik in industrijski zavezanec sta dolzna izva.ialcu posredovati vse podatke in
poroeila v zvezi s kolieino in kvaliteto industruskih odpadnih vod in mu ob vsakem aasu omogooiti
dostop do merilnega mesta za vzoreenje odpadnih vod in meritve kolieine odpadnih vod.

(4) lndustrijski uporabnik in industrijski zavezanec sta dolzna obvestiti izvajalca o vseh izpustih
skodljivih in nevarnih snovi v javno kanalizacijo ali izpustih prekomerno obremenjene odpadne
vode v .iavno kanalizacijo.

(5) Uporabnik, ki v Javno kanalizaci.io odvala industrrsko odpadno vodo, mora izvajalcu v pisni ali
elektronski obliki do 3'1. marca za preteklo leto posredovati letno poroeilo o emisijskem in
obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o obratovalnem monitoringu za
industrijsko odpadno vodo.

VIII. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN EISCEIIE ODPADNIH VODA



35.dlen
(kataster javne kanalazacije in aistilnih naprav)

1. z okoljevarstvenim dovoljenJem za obratovanje MKCN, ee gre za prikljuditev na MKCN in je v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnah voda v vode in

.iavno kanalizacijo, za obratovanie te MKCN keba pridobiti okoljevarsweno dovoljenje,
2. s soglasjem pristojnega soglasodajalca ali drugim dokazilom v skladu s predpisi, ki ure.lajo

graditev objektov.
(5) lz soglasja ali drugega dokazila iz 2. toeke posnjega odstavka morajo biti razvidni naslednii

podatki:
1. firma in sedez izvajalca
2. fuma in sedez investitor.ia, Ce Je investitor pravna oseba, oziroma ime in priimek ter naslov

investitorja, ee je investitor fizaena oseba
3. de gre za soglas.ie ali drugo dokazilo iz 2. toeke prejsnjega odstavka, ki se nanasa na

priklJuCitev na javno kanalizacrjo:
identifi kacijska Stevilka lavnega kanalizacuskega sistema
identifikaclska Stevilka in ime KCN ter
identafi kacijska Stevilka in ime aglomeracije;

4. ae gre za soglasje ali drugo dokazilo iz 2. todke prejsnjega odstavka, ki se nanasa na
prikljue itev na MKCN:

zmogljivost MKCN
lokacija MKCN in lokacija izloka iz MKCN, opredeljeni s koordinatami v drzavnem
koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000
nacin diSdenja komunalne odpadne vode in
naein odva.ianja komunalne odpadne vode v okolje (iztok v vodotok, iztok s ponikanjem v
tla), skupaj s podatki (Sifra in ime) o vodnem telesu povrsinske oziroma podzemne vode v
katerega se odvaja odpadna voda in ime vodotoka, ae gre za odvajanje v vodotok;

5. ee gre za soglasje ali drugo dokazilo iz 2. tooke prejsniega odstavka, ki se nanasa na
prikljucitev na nepretocno greznico:

zmogljivost zbiranja (prostornina nepretodne greznice) in
lokacua nepretoCne greznice, opredeljena s koordinatami v drzavnem koordinatnem
sistemu za raven merila 1 : 5.000,

6. najvec.ia letna kolieina komunalne odpadne vode, ki nastaja v objektu in
7. nadin odvajanJa padavinske odpadne vode s streh in utrjenih povrsin, skupaj s prikazom lege

streh in utrjenih povrSin, opredeljene s koordinatami v dZavnem koordinatnem sistemu.(6) StroSki za izvajanje pooblastil iz tega elena zajemajo neposredne in pripadajoei del posrednih
stroskov in jih izvajalec evidentira na posebnem stroskovnem mestu. Stroski se izvajalcu
krijejo iz proraaunskih sredstev obeine na podlagi potrjenih cen s strani Sveta ustanoviteljev
in sklenjene pogodbe med izvajalcem in obcino.

(1) VodenJe katastra javne kanalizacije obeine s tem odlokom na podlagizakona, ki ureja geodetsko
dejavnost, podelijo izvajalcu. Katasterje izvajalec dolzan voditi in stalno dopolnjevati v skladu s
predpisi ter standardi in normativi geografskega informacijskega sistema v obliki digitalne baze
podatkov. Stroski vodenja katastra za.iemaio neposredne in pripadajoei del posrednih stroskov
in jih izvajalec evidentira na posebnem stroskovnem mestu. Stroski voden.la katastra se krUejo
iz proracunskih sredstev obcine na podlagi sklenjene pogodbe. Cene potrdi Svet ustanoviteljev,
ko potrdi plan poslovanja.

(2) lzv4alec je dolzan posredovati informacl.ie iz katastra osebam, ki za to izkazejo upravicen
interes v obsegu izkazanega upravieenega interesa.

(3) Skladno z doloaili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega znacaja, je izvajalec dolzan
posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informacU, za katere isti zakon doloca, da
prosilcem ne smejo biti posredovane. lnformacije Javnega znaeaja, ka se nanasajo na prosilca,

Je izvajalec slednjemu dolzan posredovati brezplaCno, za posredovanje ostalih informacij
javnega znadaja pa je izvajalec prosilcem upraviden zaraeunati stroske skladno s predpisi.

(4) lzvajalec ima javno pooblastilo tudi za vodenje vseh evidenc podatkov po tem odloku, razen za
tiste evidence podatkov, za katerih vodenje so z veljavnimi predpisi in tem odlokom poobla6ceni
drugi subjekti.



36.6len
(p.evzem objektov in naprav javne kanalizacije)

(1) Kadarje s pogodbo o opremljanju dolodeno, da bo novozgrajena kanalizacija s pripadajooimi
objekti obravnavana kot javna kanalizacua, .ie investitor novozgrajenih kanalizacijskih objektov
in omrezja dolzan po konaani gradnji s pogodbo le-te predati v last obeini. Obcina prevzame
objekte v last na podlagi primopredajnega zapisnika.

(2) Za prevzem objektov in omrezij javne kanalizacije iz prvega odstavka tega elena mora biti
predlozena naslednja dokumentacija:

- gradbeno dovoljenje
projekt izvedenih del

- elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in potrdilo o vpisu v kataster gospodarske
javne infrastrukture

- zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in jaskov v skladu z veljavnim
standardom (SIST EN 1610)
poroCilo o pregledu s kamero za pregled kanalov s predlozenim video posnetkom
iz.lava o skladnosti vgraJenih materialov in opreme
zapisnik o uspesnem tehnienem pregledu

- uporabno dovoljenje
garancijske izjave
overjene sluznostne pogodbe ali pogodbe o pravici dostopa do omrezja in objektov javne
kanalizactle
poroeilo o prvih meritvah za malo komunalno 6istilno napravo
okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za CN, za katere.ie OVD potrebno in

- navodila za delovanje vseh naprav.
(3) lzvajalec lahko s soglasjem obeine z namenom racionalizacije postopkov po lastni strokovni

presoiiza konkretne primere zmanjSa obseg potrebne dokumentaclje iz drugega odstavka tega
elena.

(4) Prevzete kanalizacUske objekte ter naprave skladno z doloeili tega elena preda obaina v
upravljanje bodooemu upravljavcu. Postopek predaje v upravljanje mora biti izveden
dokumentirano z zapisnikom o primopredaji.

37.6len
(sistem odvaiania)

('l ) Obstojede kanalizacijsko omrezje je grajeno v lodenem, padavinskem in mesanem sistemu.
(2) Vsa nova kanalizacijska omrezja in obnove obstojeeega omrezja se moraJo graditi oziroma

izvajati v loeenem sistemu, razen v primeru, ko padavinske vode ni mozno loeiti iz omrezJa, ker
ni ustreznega odvodnika oziroma ni moznosti ponikanja ali so padavinske vode tako moano
onesnazene, da jih ni mozno odvaiati v vodotok ali ponikati.

IX.PROJEKTIRANJE IN GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE

38.6len
(sploino)

1. Kanalizacrjska mreza mora biti projektirana in zgrajena tako, da zagotavlja optimalen odvod
komunalne in padavinske odpadne vode ob minimalnih stroskih izgradnje, vzdievanJa in

obratovanja.
2. Sistemi za odvajanje odpadne vode morajo izpolnjevati zahteve predpisov na podrodju varstva

okolja in varovanJa zdtavja.
3. Pri naartovanju javne kanallzacije se moralo upostevati dolocila in smernice, ki jih opredeljuje

izvalalec, ddavni standardi SIST in evropski standardi EN.
4. Pri prolektiranju in izgradnji javne kanalizacrje Je treba zagotoviti taksno izvedbo, da je na vsakem

mestu mozen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzddevanja javne
kanalizacije.



5. Objekti in naprave.iavne kanalizacije, ki so opremljeni z elektricno opremo, morajo biti opremljenl
tako, da omogoeajo prenos podatkov o delovanju v nadzorni center upravljanja in njihovo vodenje
iz nadzornega centra.

6. Vsa nova kanalizacijska omrezja in investica.iska vzdievan)a obstojeeega omrezja se morajo
graditi v loeenem ali delno lodenem sistemu. Prj tem.ie poseben poudarek treba nameniti odvodnji
padavinske vode in sicer z zmanjsevanjem in zakasn.,evanjem odtoka oziroma zadrzevaniem in
ponikaniem vode na mestu samem.

7. Treba je zavestno izkorasdati vse depresa.ie, parke in cestisoa za zadr2evanje in ponikanje
padavinske vode in odvod presezkov Sele po nalivu.

8. Osnova za naertovanje in projektiranje so veljavni prostorski nadrti in predpisi, ter kataster
javne kanalizacUe. Pri umeSdanju novih ob.lektov v okolje in sanaciji ali obnovi obstojeeih objektov,
ki bodo imeli posreden ali neposreden vpliv na kvaliteto ali nivo podtalnice vodnih virov pitne vode,
delovanie in nemoteno obratovanje javne kanalizacije, je treba izdelati posebne strokovne Studije
za pridobitev ustreznih tehnianih resitev.

39.ilen
(varovanje kanalizacijskega omreija, obiektov in naprav)

Varovanje kanalizacijskega omrezja, objektov in naprav mora biti izvedeno tako, da ni mozen pristop
nepooblaSCenih oseb in 2ivali.

40.6len
(vzdrievanje in izvajanre obnovrinvesticij)

(1) Za izvedbo vzdrzevalnih del na .iavni kanalizacUi skrbi izvajalec. Stroski za vzdi evalna dela se
krijejo iz cene storitev javne sluZbe ali subvencij.

(2) lnvestitorji v obnovo javne kanalizacije so obeine. Obeine RogaSka Statana, Smarje pri Jelsah,
Podeetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sofli s tem odlokom pooblasaajo izvajalca OKp javno
podjetje za komunalne storitve Rogaska Slatina d.o.o. za izvedbo in nadzor obnovitvenih
investicij do viSine Ietne najemnine in pobrane okoljske dajatve za onesnazevanje okolia zaradi
odvaianja odpadnih voda. ObCine podeljujejo izvajalcu indirektno pooblastilo (izvajalec nastopa
v svo.jem imenu in za .aeun obcin). Plan obnovitvenih investjcij izvajalec predlaga Svetu
ustanoviteljev v potrditev.

(3) lnvestitor v novogradnjo javne kanalizacije je obdina, ki pa izvajalca lahko s pogodbo pooblasti
za vodenje, izvajanje in nadzor investicije.

(4) Ce investicijskih del ne izvaja izv4alec, ampak tretja oseba, mora izvajalec zagotoviti strokovni
nadzor pri posegu v iavno kanalizacijo, izvajalec del pa mora tak nadzor omogoditi in plaeati
stroske nadzora.

(5) Pri rekonstrukciji javne kanalizacije so prikljueki v cestnem telesu in izvedba revizijskega Jagka
na zemljiSdu lastnika objekta stroSek obnove kanalizacije, ki se financira iz javnih sredstev.

(6) lzvajalec ima zaadi izvaJanja Javne slu2be brez soglasja lastnika pravico pristopati do javne
kanalizacrje, MKCN rn greznic. vendar mora pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega
zemljiSda.

X,PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUZBE IN UPORABNIKOV

4,t.6ten
(pravice in obveznosti izvajalca javne sluibe)

l1) Zaqdi izvajanja javne sluzbe ima izvajalec naslednje pravice in obveznosti:
1. zagotavljati mora javno sluzbo skladno s predpisii
2. pod pogoji, doloeenimi v tem odloku mora zagotavljati odvajanje in diseenje padavinske

odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s povrsin, ki niso Javne povrsine in industrajske
odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

3. na poziv obdine mora sodelovati pri izdelavi programskih resitev Siritve javne kanalizacre v
okviru opremljania stavbnih zemljiSC s komunalno infrastrukturo;



4. obvesaati mora uporabnike o naertovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o easu
trajanja prekinitev,

5. vodati mora katasterjavne kanalizacije na stroske obcin,
6. voditi mora predpisane evidence ojavni infrastrukturi;
7. azdelovati in posredovati mora na ustrezne obeinske in dZavne sluzbe predpisana poroeila v

zvezi z.iavno sluZbo;
8. redno mora obracunavati storitve javne sluzbe, okoljske dajatve in ostale. s posebnimi predpisi

dolooene dajatve, ter skrbno lzvajati izterJavo dolgovanih zneskov,
f. izvaiati mora preglede javne kanalizaole in kanalizacijskih prikljuekov, nepretoenih greznic ter

MKCN s ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti;
10. izvajati mora obnovitvena dela v skladu z zagotovljenimi finandnimi viri lastnaka infrastrukture

na javni kanalizacijj;
1 1 . uporabnikom mora omogoeati prikljueevanje obJektov na javno kanalizacijo, kot Je doloceno s

tem odlokom in jih o tem obve3eati v rokih, dolodenih v tem odloku;
12. izuajati mora predpisane meriwe in nadzirati sestavo odpadne vode, delovanje KCN in drugih

naprav za precisoevanje industrijske odpadne vode ter izvajati potrebne ukrepe za zagotovitev
ustreznosti njihovega delovanJa,

13. zarcdi zagotavljanja nemotenega delovanja javne kanalizacije mora nadzirati stanje interne
kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika,

14. izvajati mora ptiprave za hitro vnovidno vzpostavitev delovanja javne kanalizacije po naravnih
in drugih nesrecah oziroma priprave za nadomestno zaeasno odvaianje odpadne vode in v
okviru priprav izdelati ustrezne naerte zaSdite in resevanja;

15. voditi mora evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov, upravnikov
vecstanovanjskih objektov, organov obcin ter drzavnah organov in sluzb na podlagi zakonov,
ki urejajo gospodarske javne sluzbe, lokalno samoupravo ter odloka, vendar v skladu s
predpisi o varswu osebnih podatkov;

16. izvajati mora.iavna pooblastila iz 34. alena tega odloka ter voditi evidenco o njihi
17. redno mora vzdrzevatijavno kanalizacuo;
18. kontrolirati mora ustreznost interne kanalizacije pred prikljueitvuo stavbe na javno kanalizacijo

na stroske uporabnika v skladu s soglasjem za prikljuCitev in v okviru nadzora nad izvedbo
kanalizactjskega prikljuCka;

19. kontrolirati mora kolieine in sestavo industrrske odpadne vode na iztokih vJavno kanalizaci.io;

20. pripraviti mora predloge za planiranje obnove, Siritve in dopolnitve.iavne kanalizacije;
21. izdelati mora program ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo

varstvo pred naravnimi in drugimi nesreeami,
22. oryaniztali mora odvajanle odpadne vode v primeru vig.ie sile ter porocati pristojnim obeinskim

organom o nastopu visje sile;
23. posredovati mora zbirne podatke iz kataslra javne kanalizacije v zbirni kataster gospodarske

javne infrastrukture;
24. stalno mora zagotavljati ustrezen kadrovski nivo in tehnidno opremljenost v skladu s stanjem

tehnike in izvajatijavno sluZbo po dolocilih tega odloka,
25. obveseati mora uporabnike skladno s predpisi,
26. urediti in placati mora zavarovanje javne kanalizacUe, ki .io ima v upravljanju in najemu.

(2) lzvaialec je dolzan vsako leto pripraviti predlog letnega plana za prihodnje leto in ga predloziti v
obravnavo nadzornemu svetu in v potrditev Svetu ustanoviteljev. Letni plan sprejme Svet
ustanoviteljev do zadnjega delovnega dne v novembru za prihodnje leto. Letni plan vsebuje
predvsem:

- obseg predvidenih investicij v sredstva izva.ialca in javno kanalizacijo
obseg predvidenega rednega izvajanja javnih sluZb
ukrepe za doseganje okolJskih ciljev, skladno z zakonodajo

- planske kalkulacue cen in
metlla za delitev posrednih (sploinih) stroskov med posamezne dejavnosti ali storitve.

(3) lzvajalec ie dolzan pripraviti in predloziti nadzornemu svetu poroeilo o polletnem poslovanju, ki
mora vsebovati predvsem:

podatke o izvajanju investicij v sredstva izvajalca in javni vodovod
podatke o kolicinskem obsegu izvajanja javnih slu2b v primerjavi s planiranim in
izkaze poslovnih izidov po posameznih javnih sluZbah.

Nadzomi svet mora obravnavati poroeilo o polletnem poslovanju najkasneje do 30.
septembra. V primeru izrednih razmer ali visje sile se v dogovoru z upravo lahko ta rok
podaljga.



42.el€n
(uporabniki storitev javne sluzbe)

(1) Uporabniki in pladniki storitev javne sluzbe (v nadal.ievanju: uporabniki) so lastniki objektov iz
obmoeja ob6in, kier se izvaja javna stuzba na nacin, doloeen v veljavnih predpisih.

(2) Uporabniki in plaeniki storitev javne sluzbe iz prvega odstavka tega dlena so fizicne osebe,
fizicne osebe, ki opravljajo dejavnost, samostojni podjetniki posamezniki, pravne osebe, vse
druge pravno-organizacijske oblike ter drugi subJekti, ka odvajajo odpadno vodo an imajo
sposobnost biti stranka.

(3) Ce je tako dolodeno s konkretnim pravnlm aktom med lastnikom in posestnikom, je lahko
uporabnik in pladnik storitev javne sluzbe tudi posestnik objekta, pri demer morajo lastnik,
posestnik in izva.lalec podpisati medsebojni dogovor v katerem se zapisnisko uredi stanje
Stevca, ki ie osnova za obraeun storitev javne sluzbe in subsidiarna odgovornost lastnika ia
morebitna neplaeila terjatev. Ne glede na preJsnji stavek za spremembo uporabnika zadosea
pisno obvestilo, poslano izvajalcu s strani novega ali starega uporabnika, pri cemer mora bitr
tisti, kije obvestilo poslal, to sposoben dokazati. v tem primeru se uposteva.io podatki, ki so bili
sporoceni v taksnem obvestilu, izvajalec pa ima pravico posredovane podatke preveriti pri
novem ali starem uporabniku ter z ogledom na terenu.

(4) v primeru storitev javne sluzbe, ki se izvaja gospodinjstvom, v razmerju do izvajalca kot
uporabnik in placnik storitev javne sluzbe nastopa ena od polnoletnih oseb v gosp'odinlstvu
(stanovanjski enoti), ki podpise tudi dogovor o poravnavanju obveznosti. ostali elani
gospodinjstva so subsidiarno odgovorni na smiselno enak nacin, kot je dolocen v petem
odstavku tega elena. Ce clani golpodinjstva ne podpisejo dogovora iz tega odstavka, se kot
uporabnik steje kateri koli alan gospodinjstva. lzvajalec lahko v primeru iz prelsnjega stavka
izstavlja raeune kateremu koli dlanu gospodinjstva, ki nastopa kot placnik. v- p-rimeru iz
predprejsnjega in prejsnjega stavka so ostali clani gospodinjstva subsidlarno odgovorni za
neplaCane terjatve na nacin iz petega odstavka tega elena

(5) ce je objekt v solastnrni in ne gre za gospodinjstvo, lahko obveznosti uporabnikov javne stuzbe
prevzame eden od solastnikov, ce je med njimi dosezen pisni dogovor. obveznosii solastnik iz
pre.isnJega stavka prevzame z dnem, ko kateri koli solastnik obvesti izvajalca o sklenjenem
dogovoru in mu predlo2i izvod dogovora. sorastnik, ki je prevzel obveznosti, moa z izvdlalcem
podpisati poseben dogovor v katerem se opredeli odjemno mesto ter ostale pravice in
obveznosti solastnika in izva.lalca. Ce solastnik, ki je prevzel obveznosti do izvajalca, dolga po
prvem opominu ne poravna, se steje, da so ostali solastniki subsidiarno odgovorni zi vse
zapadle in neporavnane obveznosti. vsak solastnik v primeru subsidiarne o-dgovornosti iz
prejsnjega stavka odgovarja za vse zapadle in neporavnane obveznosti do celoil, vkljucno s
stroski in zamudnimi obrestmi. V primeru zamude s placilom ene ali ved terjatev s strani
solastnika, ki je prevzel obveznosti do izvajalca v smislu prvega stavka tega odltavka, lahko
izva.jalec zaene izstavljata radune kateremu koli izmed solastnikov.

(6) v vecstanovaniskih stavbah (stanovanjske, poslovno-stanovanjske), v katerih ni zagotovljenega
lodenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih enotah, obveznosti uporaonit6v
izvrSuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroskov med lastniki delov stavbe v skladu
s predpisom, ki ureja upravljanje vedstanovanjskih stavb. Ptacnlki storitev so lastniki ali
gospodinjstva v skladu s tem clenom, razen 6e upravnik in izvajalec skleneta pogodbo o
poravnavaniu obveznosti, pri eemer upravnik nastopa za rccun lastnikov bziroma
gospodinistev.

(7) sestr odstavek tega clena se smiselno uporablja tudi za poslovne in poslovno-stanovanjske
stavbe.

43.6len
(pravice in obveznosti uporabnikov)

(1) uporabniki imajo pravico do tra.inega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne
sluzbe, ki so enako dostopne vsem uporabnikom na obmoe.iu obdine.

(2) Uporabnik ima na podlagi soglasja izvaJalca pravico:
1. prikuucrtve na javno kanalizacuo
2. spremenitl dimenztjo prikljueka, traso prikljuCka
3. izvesti dodatna dela na prikljueku in
4. ukiniti prikljucek.

(3) Uporabnik ima naslednje pravice in obveznosti:



'1. prikljuaiti se mora na javno kanalizacijo izkljueno v skladu z izdanim mnenjem oziroma
soglasjem izuajalca,

2. prikljuditi se mora na javno kanalizacijo najkasneJe v Sestih mesecih po pridobitvi uporabnega
dovoljena za javno kanalizacijo in hkrati opustiti obstojedo greznico ali MKCN skladno z
navodili izvajalca,

3. spremeni lahko kanalizacuski prikljudek v prameru spremembe pogojev odvajanja komunalne
ali padavinske odpadne vode,

4. prepovedati mora prikljuditev objektov drugih lastnikov na svojo interno kanalizaci.io brez
soglasja izvajalca;

5. zgraditi mora interno kanalizacijo skladno z odobreno tehnidno dokumentacijo in izdanim
soglasjem izYajalca,

6. obvezno mora odvajati komunalne odpadne vode vjavno kanalizacijo, kjerje le{a zgrajena;
7. pridobiti mora soglasje, mnenja, potrdila in strokovne ocene, kot to doloea ta odlok;
8. pridobiti mora soglasje izvajalca pred predelavo interne kanalizacue;
9. vzdrzevati mora interno kanalizacijo in zagotoviti njeno vodotesnost;
10. vzdrzevati mora eistodo in zagotavljati nemoten dostop do mesta za ugotavl.ianje kolicine in

stopnje onesnazenosti odpadne vode,
11. vzddevati mora greznico ali MKCN;
12. izvajali mora predpisane meritve komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter industnjskih

odpadnih voda;
13. izvajalcu mora omogoeata dostop do.iavne kanalizacUe za izvaianie vzdrzevalnih ln

obnoviwenih del na javni kanalizacrji, kadar le-te potekajo po nJegovem zemlJisdu,
14. izvaialcu mora omogodati neoviran dostop do greznice ali MKCN in prevzem njene vsebine;
15. izvajalcu mora omogoeati pregled interne kanalizacrje in kontrolo sestave odpadne vode,

stalen dostop in nadzor nad kanalizacijskim prikljuekom in revizijskim jaskom;
'!6. izvajalca mora pisno obvestiti o zadetku gradnje MKCN najpozneje 15 dni po zaeetku njenega

obratovania, mu omogodati pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentaca.io
ustreznosti MKCN;

17. izyajalca mora obvestitl o zacetku uporabe nepretoone greznice najpozneje 30 dni pred
predvidenim zacetkom njene uporabe;

18. izvajalcu mora omogoeati redne preglede MKCN;
19. izv4alca mora obveseati o vseh okvarah na javni kanalizaciji ali interni kanalizaci.ii ter vseh

pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacUe;
20. ne sme oteziti, onemogoditi ali prekiniti odvoda odpadne vode drugemu uporabniku ali ga z

nestrokovnim delom onemogoCiti;
21. redno mora placevati stroske storitve javne sluzbe v roku navedenem na raCunu;
22. obvesCati mota izv4alca o vseh spremembah kolicine in lastnosti industrijske odpadne vode,

ki vplivajo na izvajanje javne sluZbe,
23. uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacUo industrijsko odpadno vodo, morajo izvajalcu vsako

leto do 31. marca predloziti letno poroailo o emisijskem monitoringu;
24. upostevati mora ukrepe in ob.jave v primeru motenj pri odvajanju in eisdenju odpadne vode;
25. voditi mora dnevnik obratovanja MKCN v skladu s predpisi.

(4) Uporabniki se ne smejo prikljuditi na javno kanalizacro brez soglas.ia izv4alca.
(5) Prepovedano je poseganJe v vse naprave In objekte javne kanalizacije in spreminjanje pogojev

njihove dostopnosti, zlasti revizrjskih jaskov.
(6) Uporabnik je odgovoren za Skodo povzroeeno na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem

kanalizacuskem prikljucku, ki.yo povzroei s svojim ravnanjem ali z njegovo lastnino.
(7) Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacuo samo na naein, ki ne poslabsuje

pogojev odva.janja odpadne vode za druge uporabnike in na naein, ki ne vpliva na kakovost
odvajanja odpadne vode v javni kanalizacUi.

(8) Uporabnik lahko odvaja vjavno kanalizacijo samo odpadno vodo, ki ustreza predpisom o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda. Ce za dolodeno vrslo odpadne vode niso sprejetr
predpisl o mejnih vrednosti koncentracije snovi ali toplote, se zanje uporabljajo predpisi
Evropske unije. Odpadno vodo, ki ni primerna za odvajanje v javno kanalizacijo, ni dovoljeno
pred odvajanjem v javno kanalizacrjo redeiti z neonesnazeno vodo (pitno, hladilno, drenazno),
zato da bi z redoenjem dosegli zahtevane lastnosti odpadne vode za odvajanje v javno
kanalizacljo. Ce naprava za predeiSdenle ne dosega predpisanih udinkov, moraio izvaJalca
pisno obvestiti o spremembah naeina obratovanja aistilne naprave ali uvedbi dodatnih
tehnoloskih postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih udinkov predeiseenja.



44.e len
(obveznost sporoianja sprememb)

(1) Uporabnik mora izvajalca pisno obvestiti v roku 15 dni od nastanka naslednjih sprememb:
naSlova
lastniStva
naJemnih razmerij
plaenikov
uporabnikov
fizicnih sprememb na stavbah ali gradbenih inzenirskih objektov,
ostalih sprememb, ki kakorkoli vplivajo na uporabo ali obraaun storitev javne sluZbe.

(2) V primerih iz 2. do 5. altneje prvega odstavka tega elena je sprememba mozna pod pogojem,
da dosedanji uporabnik izvajalcu posreduje pisni dogovor, sklenjen med dosedanjim in novim
uporabnikom in so poravnane vse obveznosti dosedanjega uporabnika oziroma na podlagi
obvestila v skladu s tretjim odstavkom 42. ebna tega odloka. Ce se obracun storitev javne
sluzbe izvaja na podlagi obracunskega vodomera, mora dogovor iz prejSn.iega stavka vsebovati
stanje vodomera na dan spremembe.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega Clena se v primeru smrti uporabnika zaradunavajo lastnikom,
razen v primeru dogovora med solastnaki.

45.dlen
(splosne prepovedi)

(1) Uporabnikom je prepovedano:
1. izpusdati v iavno kanalizacijo vsebino greznic, blata iz MKCN in ostankov ciscenja interne

kanalizacije,
2. odvajali odpadno vodo neposredno v podzemno vodo, celinsko vodo ali vodo, namenjeno

pripravi pitne vode ali kopalno vodo;
3. odvajati industrUsko odpadno vodo ati padavinsko odpadno vodo v KCN ali v javno

kanalizacro, ki se zakljuei z malo komunalno Cistilno napravo;
4. industrijsko odpadno vodo ali mesanico komunalne in industrUske odpadne vode odvajati v

greznico ali jo v njeJ obdelovati;
5. onemogociti dostop na zemljisce v njegovi lasti za izvajanje del v zvezi z javno kanalizacijo

ali pregled interne kanalizacije, Ce je to nujno, zaradi potencialnega vpliva na delovanje javne
kanalizacije;

6. odvajati odpadno vodo v padavinsko kanalizacijo ali padavinsko vodo v komunalno
kanalizacijo v primeru loeenega kanalizacllskega sistema;

7. prepuscati vsebino greznic ali blata iz MKCN nepooblaSeenim izvajalcem.
(2) Uporabnik ne sme vjavno kanalizacrjo odvajati ali izliti komunalne odpadne vode, ki bi lahko:
1. povzrodila pozar ali nevarnost eksplozije
2. povztoalla korozuo ali kako drugace poskodovala kanal, naprave, opremo in ogro2ale zdravje

ljudi
3. povzrodale ovire v kanalih ali kako drugade motile delovanje sistema zaradi odlaganja

usedlin in lepljivih snovi
4. stalno ali obaasno povzroeala hidravlicne preobremeniwe in Skodljavo vplivala na delovan.ie

.iavne kanalizacUe
5. povzroaala, da v kanalizaciji nastajajo Skodljivi plini
6. povzrodala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature
7. zaviala tehnoloske postopke na KCN
8. povzrodala onesnazenje z radioaktivnimi snovmi,
9. vsebovala drugo snov, ki Steje za nevarno in Skodljivo snov in katere koncentracija Je nad s

predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.
(3) Ce izvalalec ugotova, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo v nasprotju z

doloabami prvega in drugega odstavka tega 6lena, obvestio dogodku prekrskovni organ, opravi
preiskave in tehnoloSke meritve, ugotovi zmanjSanje udinkovitosti CiSCenja ter druge posledice.

(4) Uporabnik krUe stroske odprave posledic ravnan.ia v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega
elena ter stroske preiskav in meritev iz tretjega odstavka tega alena.



46.6len
(posegi Y obmoaje kanalizacije)

('l) Uporabnikom in drugim nepooblasdenim osebam ni dovoljeno posegata v ob.iekte in naprave
.lavne kanalizacije. Na vplivnem obmoeju kanalizacije se ne sme graditi objektov, spreminjati
viSine nad kritJa (zasipa) kanalizac!skega omrezja, zasipavati pokrovov jaSkov in izvajati ostalih
aktivnosti, ki bi lahko povzrocile poskodbe na.iavni kanalizaciji ali ovirale njeno delovanje in
vzdzeyanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstojeao interno kanalazaclo drugih
uporabnikov ali jim celo preprediti odvod odpadne vode v javno kanalizacijo.

(2) lzvalalci del morajo pri vzdrzevanju rekonstrukcij cest, ulic in trgovin vzpostaviti javno
kanalizacijo v prvotno stanJe.

(3) Upravljavci drugih obJektov in naprav (elektro, PTT, toplovodnega in plinovodnega omrezja ipd.)
morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah v trasi javne kanalizacije izvajati dela
pod nadzorom in danih pogojih izvaialca in zagotoviti, da ostane javna kanalizacija
neposkodovana V primeru poskodovanja objektov in naprav javne kanalizacije so dolzni na
svo,e stroske sanirati poskodbe pod nadzorom izva)alca, ki so ga dolzni placati v skladno z
veljavnim cenikom izvajalca.

47.6len
(obveznosti izvaialcev del)

(1) lzvajalci vzdrzevalnih del in gradnje na zeml.iiseih, po katerih poteka javna kanalizactja, ter
lastniki ali drugi uporabniki teh zemljisc morajo pri uporabi zemljiSd in vzdr2evalnih delih ali
gradnji zagotoviti, da ne pride do poskodb javne kanalizacije in kanalizacrlskih prikljuekov.

(2) Pred prieetkom vzdrzevalnih del ali gradnje iz prelsnjega odstavka mora izvajalec del pred
opravljanjem teh del pridobiti predhodno plsno soglasJe izvalalca in o nameravanem izvaianju
del najmanj 30 dni pred zacetkom del pisno obvestiti izvajalca o vrsti in obsegu del, lokaciji del
ter o odgovorni osebi na strani izvajalca del.

(3) lzvajalci del iz prvega odstavka tega elena morajo po zakljueku vzdrzevalnih del ali gradnie na

svoje stroske vzpostaviti lavno kanalizaciJo ali kanalizacllski prikljueek v prvotno stanje tako, da
vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne sluzbe in zemljisca vrnejo v prvotno stanje.
Stroske nadzora v skladu s potrjenim cenikom nosi izvajalec del.

(4) V primeru nastalih poSkodb javne kanalizacije ali kanalizacijskega prikljueka pri izvajanju del iz
prvega odstavka tega Clena je izvajalec del iz prvega odstavka tega 6lena dolzan poskrbeti za
odpravo poSkodb s strani ustrezno strokovno usposobljenega izvajalca del pod nadzorom
izvajalca.iavne sluzbe. Strogke nadzora v skladu s potrjenim cenikom nosi izvajalec del.

48.6len
(obveznost dovoliti vzdrzevati javno kanalizaciro na svojem zemlji5eu)

(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdZevanja .iavne kanalizacrle mora lastnik
zemljisea, preko katerega poteka ali se nahaja.iavna kanalizacr.ia ali lastnik zemljisea. preko
katerega je potreben dostop do javne kanalizacije, izvajalcu dovoliti prehod in izvedbo del.

(2) lzvalalec je dolZan izvesti dela tako, da povzrodi Cim man,;So Skodo, po opravljenih delih pa mora
vzpostaviti zemljisoe v prvotno stanje in/ali povrniti nastalo Skodo.

XI.VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUZBE IN JAVNE INFRASTRUKTURE

49.6len
(viri financiranja javne inf rastrukture)

('l ) Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo iz:

- proracuna obcine (omreznina, komunalni prispevek, drugi proraeunskih viri, okoljska
dajatev),
proraeuna drzave ali Evropske unije,

- iz drugih virov.



(2) Lastnikom obstoJedih objektov lahko obcina iz sredstev obeinskega proraouna zagotovi
sredstva za subvencioniranje izgradnje kanatizacrlskih prikljuckov, hisnih erpatise in MKCN.
Pogoji in naean dodelitve subvencije so doloeeni v posebnih pravilnikih.

50.dlen
(viri financiranja javne sluibe)

Javna sluzba se financira izi
- cene storitev javne sluzbe
- proraounskihsredstev
- drugih virov.

51.alen
(cene storitev iavne sluibe - splosno)

(1) cene storitev iavne sluzbe in sestavni deli cen se dolocajo v skladu s predpisi za oblikovanje
cen storitev javne sluzbe in tem odlokom.

(2) Cena storitve javne slu2be je sestavljena iz cenejavne infrastrukture (omreznina) in cene, ki se
nanaSa na opravljanje storitev javne slu2be.

(3) Na potr,iene cene se obraauna Se DDV v skladu s predpisi.
(4) Regulativno obracunsko obdobje za javno sluzbo je tri koledarska leta, de ni s tem odlokom

drugaee dolodeno.
(5) lzvalalec za preteklo obraaunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obracunsko ceno

storitev.
(6) za namene zagotavljanja trajnostnega razvoja in varnosti izvajanja javne slu2be se v okviru

upravidenih cen storitev Javne sluzbe zagotovi donos na viozena poslovno potrebna osnovna
sredstva izvajalca do 5 % nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih
izvajalec potrebuje za izvajane te javne sluzbe. Donos in poslovno potrebna osnovna sredswa
predlaga v potrditev izvajalec v elaboratu.

52.Clen
(proradunska sredstva obain)

(1) ce se.ob potrditvi cene pristojni obdinski organ odloei, da potrjena cena storive.iavne sluzbe
ne pokriva celotne omreznine in/ali ae ne pokriva vseh upravidenih skoskov izvajanja.iavne
sluzbe, mora za raz|ko obdina oblikovati subvencijo iz proracuna obeine, o eeher 6dloei
obdinski svet posamezne obdine s sklepom.

(2) subvencaja 1e razlika med potrjeno in zaracunano ceno in bremeni proraaun obeine, ki je
sprejela sklep iz prvega odstavka tega elena.

(3) ce se pri pripravi elaborata za poraeun cen storitev javne sluzbe za preteklo obraiunsko
obdob.le ugotovi, da je izvajalec prejel previsoke subvencije, se le-te vrnejo obeini v roku 120
dni po potrditvi cene za novo tri-letno obracunsko obdobje, ee se ne poraouna.io v razmer.iu do
uporabnikov.

(4) Obeina lahko prizna subvencijo iz prejinjega odstavka v izradunu cen storitev javnih sluzb za
uporabnike, ki so gospodinjstva ali nepridobitni uporabniki.

(5) Nepridobitni uporabniki iz pre,snjega odstavka so pravne osebe, ustanovljene za izvajanje
upravnih, sodnih in drugih oblastnih nalog ter pravne osebe, ki so ustanovljene za izvlanje
nepridobitnih dejavnosti (kar mora biti razvidno iz ustreznih registrov).

53.ilen
(enotna potrjena cena)

obeine dolodajo enako pot(ieno ceno, ki se nanasa na opravljanje storitev Javne sluzbe za obmodje
vseh obcin in enako potrjeno ceno omreznine.

54.eten
(postopki na podrodju oblikovanja cen)

(1) Ceno storitve javne sluzbe za prihodnje regulativno obraeunsko obdobje v skladu s predpisi, ki
urejajo metodologijo za oblikovanje cen.javne sluzbe in tem odlokom za obmocje vseh Sestih



obdin ustanoviteljic javnega podjetja, predlaga izu4alec z elaboratom o oblikovanju cene
azvajanja storitev javne sluzbe (v nadaljniem besedilu: elaborat). Elaborat in ceno izvajalec
predlozi vsem Sestim pristojnim obCinskim organom v potrditev do 30.9., ne glede na visino
potrebnih sprememb cene javne sluZbe glede na obstoJede cene oziroma preteklo obradunsko
obdobje.

(2) Ugotovljena razlika med potrjeno in obraeunsko ceno glede na de.iansko koliCino opravlienih
storitev v preteklem obraaunskem obdobju se v elaboratu uposteva pri izraaunu predraCunske
cene za prahodnJe obdobje.

(3) lzvajalec v elaboratu iz prvega odstavka tega alena opredeli in vsebinsko argumentira
upravidene stroske izvajanja javne sluZbe po veljavnih standardih. Obaine elaborat pregledajo,
ga posredujejo komunalnim odborom v pregled in obravnavo na seji, na kateri .ie sodeluje tudi
izvajalec, ki poda komunalnemu odboru morebitna dodatna pojasnrla in po potrebi pripravi
dopolniwe ali spremembe elaborata.

(4) Po obravnavi na komunalnih odborih obCine posredujelo elaborat v obravnavo in potrditev na
svoje obcinske svete.

(5) Obeine morajo cene na podlagi elaborata iz prvega do tretjega odstavka tega elena potrditi
najkasneje do 31. 12. tekodega leta za prihodnie regulativno obraeunsko obdobje.

(6) Ce posamezna obeina ne potrda elaborata do roka iz prejsnjega odstavka, se za 6as do potrditve
elaborata na.iemnina za javno kanalizacijo doloei v viSini, ki jo v omreznini zara6unava izvajalec
uporabnikom.

(7) Ne glede na regulativno obdobje iz eetrtega odstavka 52. Clena tega odloka lahko v primeru
veCjih sprememb prihodkov ali stroskov, ki pomembno vplivajo povisanje ali znizanje cene
storitve javne sluzbe ali v primeru spremembe predpisov in drugih utemellenih okoliscin, na
predlog izvajalca, ki ga poda z elaboratom, Svet ustanoviteljev s sklepom doloei krajse
obracunsko obdobje. lzvajalec elaborat posreduje tudi obainskim svetom.

(8) Ne glede na prvi in sedmi odstavek tega Clena mora lzvajalec enkrat letno pripraviti elaborat. 6e
razlika iz drugega odstavka tega elena presega deset odstotkov od potriene cene, mora elaborat
poslati pristojnemu obcinskemu organu, ki mora zadeti postopek potrjevania cene. S sprejemom
cene se spremena obraeunsko obdobje. lzvajalec predlaga, da se v tem primeru lahko izvede
enkraten poraoun v razmerju do uporabnikov do vkljueno konca meseca marca, o eemer odloei
obeinski svet.

55.6len
(elementi cene javne sluZbe)

(1) Cene javne sluzbe se obliku.iejo in zaradunavajo uporabnikom loceno za naslednje storitve:
1. odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih povrsin, ki

vkljuauje:
- omreznino v EUR/mesec
- storitev odvajanja v EUR/m3

2. ciseenJe komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih povrsin, ki vkljuduje:
omreznino v EURYmesec
ceno storitev Ciseenja v EUR/m3

3. odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vkljueuje:
omreznino v EUFYm3
storatev odvajanja v EUR/m3

4. Ciseenje padavinske odpadne vode s streh, ki vkl.jueuje:
omreznino v EUR/m3

- ceno storitev eiseenja v EUR/m3
5. storiwe, povezane z nepretoenimi greznicami, obstojedami greznicami an MKCN, ki vkljueu.iejo:

omreznino v EUR/mesec
ceno storitve v EUR/m3

(2) Na raeunu se loceno prikaze zaraeunana cena posamezne storitve javne sluzbe v skladu s
tookami 1 do 5 in prvega odstavka tega Clena.

(3) Cena opravljanja storitev javne sluzbe odvajanja in aiseenJa odpadnih voda, ki pokriva stroske
izvajanja posamezne javne sluZbe, se uporabnikom obraeunava meseeno v m3 na podlagi
odcitka porabe vode na obraeunskem vodomeru oziroma v obliki akontacije, dolocene glede na
povpredno mesedno porabo zadnjega obraeunskega leta.

(4) Cena opravljanja storitev javne sluzbe odvajanja in diScenja padavinskih odpadnih voda s streh,
ki pokriva stroske izvajanJa javne sluzbe, se uporabnikom obraaunava meseeno v m3 glede na



kolieino padavin, ki pade na tlorisno porr'rsino strehe, s katere se padavinska odpadna voda
odvaja v javno kanalizacijo ali Cisti na KCN.

(5) Okoljske dajatve za onesnazevanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se
prikaze.io looeno skladno s predpisl.

(1) Stroski izvajanJa storitev javne sluzbe vkl.iueujejo:
neposredne stroske materiala in storitev
neposredne stroSke dela
druge neposredne stroske
splosne (posredne) proizvajalne stroske, ki vkljudujejo stroske matenala, amortizaci.le
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela
splosne nabavno prodajne stroske, ki vkljueujejo stroske materiala, amortizacije poslovno
potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela
splosne upravne stroske, ki vkljudujejo stroske materiala, amortizacre poslovno potrebnih
osnovnih sredstev, storitev in dela
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne sluZbe
neposredne stroske proda.ie

- druge poslovne odhodke in
donos na vlozena poslovno potrebna osnovna sredstva izv+alca.

(2) StroSki, ki niso upraviceni kalkulatlvni element cene storitve javne sluZbe:'1. globe, reprezentanca, sponzorstva in donacre, kijih plada izvajalec,
2. stroski dela plad zaposlenih na poslovno-izidni enoti, ki izva.iajo obcinsko GJS varstva okolja,

ki presegajo sistem nagrajevanja po veljavni kolektivni pogodbi, nagrade zaposlenim, ki lih
doloaajo zakonodaja ali veljavne kolektivne pogodbe.

(3) Posamezne izvirne vrste stroskov (stroski materiala, stroski storitev v ozjem pomenu, stroskt
amortizaci.ie in stroskidela) so vrste stroskov v skladu s slovenskaml racunovodskimi standardi

(4) Neposredni stroski materiala in storitev, neposredni stroski dela, sploSni (posredni) proizvajalni
stroski, splosni nabavno-prodajni stroski in splosni upravni stroski so stroski v skladu s
slovenskimi raeunovodskimi standardi.

56.elen
(stroski izvajanja storitev)

57.ilen
(omre2nina)

(1 ) Omre2nina vkljudujei
stroske amortizacije ali naJema javne kanalizacije, pri cemer se stroski amortizacije
izraeunavajo po metodi easovnega amortiziranla, glede na stopnjo izkoriseenoati
zmogljivosti infrastrukture iavne sluzbe, ob upostevanju Zivl.ienjske dobe v skladu z
amortizacUskimi stopnjami predpisov, ki ure.lajo oblikovanje cen komunalnih storitev

- stroske zavarovanja javne kanalizacije
stroske odSkodnin, ki vkljudu.lejo odSkodnine za sluznost in povzroaeno Skodo, povezano z
gradnjo, obnovo in vzdrzevaniem javne kanalizacije
odhodke financiranja v okviru stroskov omreznine, ki vkljucuJejo obresfl in druge stroske.
povezane z dolzniskim financiranjem gradnje ali obnove javne kanalizacije; pri tem se
uposteva visina stroskov na podlagi podpisanih pogodb.

(2) Omreznina se za,aeunava uporabnikom za storitve.lavne sluzbe skladno s 1. do 5. toeko prvega
odstavka 55. 6lena tega odloka..

(3) Omreznina se doloci na letni ravni in se lahko obraduna mesedno v evrih glede na faktor,
oblikovan po razlianih zmogljivostih vodovodnih prikljuckov, doloaenih s premerom vodomera
skladno z naslednjo preglednico:

PREIVlER VODOI\,1ERA FAKTOR OMREZNINE

DN</=20 1

20<DN<40 3

40</=DN<50 10



50</=DN<65 15

65</=DN<80 30

80</=DN<100 50

100 < / = DN < 150 100

150</=DN 200

XII.MERITVE IN OBRACUN
58.elen

(elementi za obraEun)

59.6len
(upravi6enci do oprostitve plaievania stroskov odvalanja in 6iseenja komunalne in padavinske

odpadne vode ter okoljske dajawe za porabo v kmetiiski dejavnosti)

(1) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetrski dejavnosti ter se le{a odva.ia na
kmetijska zemljisea, niso dolzni pladevati strogkov odvajanja in Ciscenja odpadne voda, ee je
zagotovljeno loeeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene za izvatanie kmettlske
dejavnosti ter izpolnjenl ostali pogoji, doloeeni v tem odloku. Poraba pitne vode namenjene za
izvajanje kmetijske dejavnosti se ugotavlJa v skladu z dolodbami odloka o oskrbi s pitno vodo.

(2) Okoljska dajatev za onesnazevan.ia okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se ne
plaeuje za porabo vode v kmetijski deJavnosti, kotje to dolooeno s predpisi.

60.dlen
(vloga za oprostitev plaeevanja okoljske dajatve za porabo vode v kmetijski dejavnosti)

(1) Za oprostitev oztoma znizanje plaeevanja okoljske dajatve za onesnazevanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda morajo upravicenci zaprositi izvajalca gospodarske javne sluzbe
oskrbe s pitno vodo z vlozitvuo pisne vloge najkasneje do 31 . januarja tekodega leta za tekoee
koledarsko leto.

(2) Vloga se obnovi enkrat letno. Ce upravieenec ne obnovi vloge v roku iz prvega odstavka tega
elena, mu izvaialec z mesecem januarjem tekoaega leta zadne obracunavati polno okoljsko
dajatev. Ce upravieenec obnovi vlogo po roku iz prvega odstavka tega elena, se mu okol.iska
dajatev preneha obradunavati prvega naslednjega meseca od dneva prejetja vloge in velja do
konca koledarskega leta.

(3) Upravicenec, ki na novo zaprosa izva.ialca za oprostitev oziroma znizanje placevan.ia okoljske
dajatve za onesnaZevan.ie okolja zaradi odvajanJa odpadne vode, mora vlogo vloziti takoj, ko
zagotovi pogoje za oprostitev. Popolna vloga se upogteva prvega naslednjega meseca od dne
prelet,a le te in vel.ia do konca koledarskega leta.

61.6len
(merilno mesto)

(1) Merilno mesto je objekt na prikljueku ob1ekta na javno kanalizacijsko omreZje, ki slu2i nadzoru
in kontroli odpadnih vod posameznega uporabnika. lzvedeno mora biti, ee je to zahtevano, v
skladu z veljavnimi predpisi in Tehnienim pravilnikom.

(2) Uporabnik, ki odvaja industrijsko odpadno vodo, je dolzan zgraditi merilno mesto in mora
predhodno izvajalcu predloziti pro.iekt za izvedbo merilnega mesta. V osmih dneh po izgradnji

V okviru javne slu2be se uporabnikom zaradunavajo nasledn.ie storitve javne sluZbe:
odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z Javnih povrsin

- odvajanie padavinske odpadne vode s streh
storitve,'povezane z nepretoenimi greznicami, obstojedimi greznicami in MKCN
Ciseenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih povrsin in

- eisoenje padavinske odpadne vode s streh.



62.6len
(enota koli6ine)

(1) Enota kolidine storitev odvajanja in eiscenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne
vode z javnih povrsin je izazena v m3 opravljene storitve, za katero se Steje kolidina dobavljene
pitne vode, ki se odva.ia v javno kanalizacijo ali eisti na KCN.

(2) Enota kolicine storitve prevzema vsebine in Evnanja z vsebino iz nepreto6nih greznic,
prevzema blata in ravnanja z blatom lz obstojeeih pretoenih greznic ali MKCN ter obratovalnega
monitoringa za MKCN je izra2ena v m3 opravljene storitve, za katero se Ste.ie koliCina dobavljene
pitne vode, ki se odvaja v nepretoeno greznico, obstojeco greznico ali MCKN.

(3) Enota kolieine storitev odvajanja in Ciseenja padavinske odpadne vode s streh .ie izraaena v m"
an se obraeuna glede na kolieino padavin, ki pade na tlorisno povrsino strehe, s katere se
padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali Cisti na KCN.

(4) Za kolidino padavinske odpadne vode se lteje povpreena letna kolicina padavin v obdo[u
zadnjih petih let, ki je izmerjena pri meritvah dZavne mreze meteoroloskih postaj na obmodju
azvajanja javne sluzbe, preraounana na povrsino strehe, s katere se padavinska odpadna voda
odvala vjavno kanalizacrlo ali Cisti na KCN. Na obmodju izvajanja javne sluzbe se nahajata dve
meteoroloski postaji Podsreda in Poddetrtek. Za izta:un povpredne letne koladine v obdobju
zadnjih petih let se uposteva aritmeticna sredina izmer.ienih koliein na obeh postajah.

(5) Omre2nina za.javno kanalizac!o, s katero se izvaiajo posamezne storitve javne sluZbe, se doloei
na letni ravni in se uporabnikom obraeunava glede na zmogljivost prikljudkov, doloeeno s
premerom vodomera v skladu s faktorji omreznine, doloeenimi v 57. elenu tega odloka.

(6) OmreZnina se za posameznega uporabnaka doloei glede na obraaunski vodomer na prikljueku.
Omreznina se po posameznih storitvah izraduna tako, da se vsota vseh stroskov omreznine deli
z vsoto faktorjev omreznine preraaunanih na DN20 oziroma faktor 1. Tako dobljeni kolidnik se
nato pomnozi s faktorjem omreznine glede na premer posameznega vodomera.

(7) Ce je stavba opremljena s kombiniranim obraounskim vodomerom, se za tak vodomer uposleva
faktor, kije doloaen za vodomer z visjam pretokom.

(8) Ce priklludek ni opremljen z obra0unskim vodomerom, se omre2nina obraduna glede na
zmogljivost prikljueka, doloeeno s premerom prikljueka, v skladu s preglednico iz tretjega
odstavka 57. elena tega odloka.

(9) V vedstanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in poslovnih stavbah, v katerah posamezne enote
nima.io obraeunskih vodomerov, se za vsako enoto obraeuna omreznina za prikljueek s
faktorjem omreZnine 1 .

(10) Obraeunski vodomerie vodomer skladno z drzavnimi in obeinskimi predpisi, ki ure.iajo
gospodarsko.iavno sluzbo oskrba s pitno vodo. Poraba pitne vode ter s tem povezana pravila
(akontiranje, popisi itd.) se ugotavlja skladno s predpisi iz prejsnjega stavka.

(1) Strosek opravllanja storitev javne sluzbe odvajanja in Cisaenla komunalne in padavinske
odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih povrsin, se uporabnikom obradunava glede
na dobavljeno koiicino pitne vode, Ce iz nje nastaja komunalna odpadna voda, v skladu z
uredbo. lzvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavl.ia dejansko porabo an opravi
poracun za preteklo obraaunsko obdobje.

(2) Strosek opravljanja storitev prevzema vsebine in @vnanja z vsebino iz nepretoenih greznic,
prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstojedih greznic ali MKCN ter obratovalnega

merilnega mesta mora uporabnik pisno zaprositi izvajalca za nadzorni pregled merilnega
mesta.

(3) Uporabnik iz prejsn.lega odstavka mora po izvedbi merilnega mesta:
voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta
dovoliti izvajalcu dostop do merilnega mesta in mu omogoeiti pregled obratovalnega
dnevnika
dovoliti izvajalcu odvzem vzorcev odpadne vode za dolocitev kakovosti odpadne vode in
meritve koli6in odpadne vode ter
izvajalcu dovoliti redno pregledovanje delovanja merilnih naprav.

63.6len
(naein obraeuna stroskov storiwe)



monitoringa za MKCN, se uporabnikom obraeunava glede na dobavljeno kolioino pitne vode,
ee iz nje nastaja komunalna odpadna voda v skladu z uredbo. lzvajalec za uporabnike najmanJ
enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in oprava poraeun za preteklo obraCunsko obdobje.

(3) Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obraeunskim vodomerom, se za stavbe, v katerih se
opravljajo storitve javne sluzbe oskrbe s pitno vodo. strosek storitev iz prvega in drugega
odstavka tega Clena obraeuna glede na zmogljivost prikljudka. doloceno s premerom prikljudka
(normirana poraba, ki znaia 1,2 m' na dan za vodomer s faktorjem omreznine 'l; za druge
vodomere se normirana poraba doloci sorazmerno z upostevanjem faktorjev omreznine), za
druge stavbe pa se strosek storitev iz prvega in drugega odstavka tega alena obraauna na
podlagi Stevila stalno in zaeasno prijavljenih stanovalcev ob upostevanju normirane porabe
pitne vode, ki znasa 0,15 m" na osebo na dan. Zavezanec za plaeilo storitev mora izvajalcu
sporociti podatke o Stevilu stalno in zaeasno pr{avljenih stanovalcev v 15 dneh po nastali
spremembi. V primeru nesporoeene spremembe ima izvajalec pravico pridobiti podatke iz
uradnih evidenc in izvesti poraeun storitev javne sluzbe. Sporooene podatke mora izvaialec
upostevati najpozneJe v naslednjem mesecu po preteku meseca, ko so mu bili sporoeeni.

(4) Za vikende in nenaseljene stanovanjske stavbe, kjer se poraba pitne vode ne ugotavl.ia z
obradunskim vodomerom, se za obracun storiwe odvajanja in Cisdenia komunalne odpadne
vode upo5teva normirana poraba, ki znasa 0,'1 5 m" na dan.

(5) Na kolieine, ugotovljene po preJsnjih odstavkih tega elena se lahko pri uporabnikih, ki so dolzni
opravljati monitoring onesnazenosti vode, upogteva Se faktor onesnazenosti, ki se ugotavlja v
skladu s Tehnienim pravilnikom.

(6) Strosek odvajanja in eiseenja padavinske odpadne vode s streh se obracunava glede na
kolicino padavin, ki padejo na tlorisno povrsino strehe, s katere se padavinska odpadna voda
odvaja v javno kanalizacijo ali cisti na KCN.

(7) Cena na enoto opravljene storitve se izracuna tako, da se stroski opravljanja storitev javne
sluZbe delijo s kolieino opravljenih storitev.

(8) Uporabniki lahko preuredr.io obstojeea mesani sistem odvajanja komunalnih odpadih voda in
padavinskih voda tako, da padavinske vode ponikne.io. To lahko izvedejo pod nadzorom
izvEalca. S tako preureditvi.io so oprosceni plalila za odvajanle an Ciseenje padavinskih voda s
strehe. V primeru, da je uporabnik izvedel ustrezne ukrepe zadrzevanja in zmanjSevanja koliein
odvedene padavinske odpadne vode s povrsine strehe, izvajalec zmanjsa kolieino storitev,
povezanih z odvajanjem in eisCeniem padavinske vode s streh za 50o/o. Za ustrezen ukrep
zaddevarya se Steje, ee je zagotovljen najman.i 3 m'volumen zaddevalnlka.
Ce ima uporabnik padavinske odpadne vode s streh spel.iane v javno kanalizacijo preko

ustrezno ure.ieneg a zadraevalntka, placa samo 50 o/o koliCin padavinskih odpadnih voda s strehe
iz sestega in sedmega odstavka tega dlena. Za delno, 50 odstotno oprostitev pladila komunalnih
storitev mora imeti uporabnik ustrezni volumen zadrZevalnika, in sicer najmanj'

3 m" za padavinsko vodo iz strehe tlorisne povrSine 100 m'
6 m" za padavinsko vodo iz strehe tlorisne povrSine 200 m'
I m" za padavinsko vodo iz strehe tlorisne povrsine 300 m'?.

V primeru, ko se za zadrzevalnik oziroma zbiralnik uporablja opuseena greznica, mora
uporabnik ustreznost volumna iz prejsnjega odstavka dokazati izvajalcu z gradbenim
dovoljenjem ozioma z nacrtom iz PGD dokumentacrje. Ce uporabnik z navedeno
dokumentacijo ne razpolaga (velja za objekte zgrajene pred letom 1967), poda izjavo o velikosti
greznice. V tem primeru ima izvajalec moznost, da navedbe uporabnika preveri na terenu.

(9) lzvajalec meseono zaaeunava uporabniku stroske storitev Javne sluzbe s postavkami,
doloeenimi v 1. do 5. toeki prvega odstavka 55. Clena tega odloka in okoljsko dajatev.

(10)lzvajalec zaraeuna uporabniku po vel.iavnem ceniku opravljeno storitev izdaje mnenj in
strokovnih ocen, ki se nanasajo na podroeje odvajanja padavinskih odpadnih vod iz utrjenih
povrsan in industrijskih odpadnih vod.

54.dlen
(okvara obraCunskega vodomera oziroma merilne naprave, merilna naprava ne ustreza

zakonskim zahtevam)

(1) Ce izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je obraeunski vodomer oziroma merilna naprava, ki je
podlaga za doloaitev obsega storitev javne sluzbe v okvari in ni mogoee odeitati obraeunskega
vodomera (merilne naprave), ie osnova za obracun povpredna dnevna poraba zadnjega
obracunskega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odditkov oziroma povpreena dnevna
poraba letnega obdobja, ee.ie zadnje obraeunsko obdobje krajse od enega leta.



68.elen
(prekinilev odvajanja in eisdenja odpadnih voda)

(1) Uporabniku se prekine dobava vode iz iavnega vodovoda, 6e z odvodom odpadnih voda
povzroea nevarnosti za vodni vir alijavni vodovod.

(21 lzvlalec lahko na stroske uporabnika brez objave in brez odgovornosti za morebitno Skodo, ki
nastane ob tem, prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v.iavno kanalizacijo
s prekinitvi.io dobave vode iz iavnega vodovoda v naslednjih primerih:

(2) Ce izvalalec zarudi vzrcka na strani uporabnika (neodzivnost uporabnika na pozive izvajalca,
da mu omogooi umeritev merilne naprave) ne more v predpisanem roku umeriti merilno napravo
in ta ne ustreza zakonskim zahtevam, se do takrat, ko uporabnik omogoea umerjanje merilne
naprave, kot osnova za obraeun uposteva kolioina porabe vode v visini 50 m" na mesec.

65.ilen
(oblikovanje cen drugih storitev)

(1) lzvaialec v okviru dejavnosti odvalanja in diseenja komunalne in padavinske odpadne vode
azvaja tudi druge storitve, ki niso storive javne slu2be. Taksne storitve so na primer trajni in
zaaasni priklop in odklop prikljueka, storitve intervencuskega erpanja blata ter prevoza in
ravnania z blatom na aistilni napravi, prebijanje in eiseenje kanalov ob zamasiwah, snemanje
kanalov na zahtevo stranke, izvajanje nadzora nad priklju6itvijo na Javno kanalizacijsko omrezje,
vrtanje armirano betonskih in plastienih jagkov, odprava poskodovanj kanalov in naprav zaadi
nedovoljenih posegov, ipd.

(2) Predlog cen storitev iz prvega odstavka tega elena pripravi izvajalec. Obravnava jih nadzorni
svet podjetja, potrdi paJih v skladu s svojimi pristojnostmi Svet ustanoviteljev.

66.dlen
(obveznost plaCila storitev)

(1) Uporabniki so dolzni plaeati stroske storitev javne sluzbe vode ne glede na vodniviriz katerega
se oskrbujejo.

(2) Uporabniki so dolzni placati stroske storitev javne slu2be od dneva prikljucitve na javno
kanalizacl.lo ali aistilno napravo oziroma od dneva zadetka uporabe nepretodne greznice ali
MKCN. Obveznost plaaila nastane tudi z dnem, ko .ie potekel rok za prikljuCite-v na javno
kanalizacUsko omrezje.

(3) Stroske odvajanja in ciscenla komunalne odpadne vode se uporabnikom zaraeunava meseeno
v obliki in na nacin kot se obraeunava oskrba s pitno vodo skladno s predpisi, ki ureJajo
gospodarsko javno sluZbo oskrbo s pitno vodo.

(4) Stroski odvajanja in ei5eenja padavinskih odpadnih voda s streh se uporabnikom zaraCunaua
mesedno. Ti stroski se zaraCunavajo skozi celotno obdobje obstoja stavbe dokler se padavinske
odpadne vode s treh odvajajo vjavno kanalizacijo, ne glede na to alije objekt v uporabi ali ne.

67.dlen
(pladilo raaunov in ugovor)

(1) uporabnrk Je dolzan plaeati racun na.ikasneje do dneva zapadlosti, ki.ie naveden na racunu.
(2) Ce uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v petnajstih dneh po prelemu pisnega opomina, s

katerim mora bitj izrecno opozorjen na posledice neplaoila, mu lahko azvajalec prekine dobavo
vode.

(3) Ce se uporabnik s preJetim radunom ne strinja, ima pravico v osmih dneh od prejema racuna
vloZiti pisni ugovor pri izvajalcu. lzvajalec je dolZan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti
v roku petnajstih dni od prejema ugovora in v tem roku ne sme prekinili dobavo vode. Ugovor
na izdan racun ne zaddi pladila. Ce uporabnik raeuna ne poravna nitt v petnajstih dnah po
prejemu pisnega odgovora, se mu izda pisni opomin. Ce tudi takrat uporabnik racuna ne
poravna, se mu sedem dni po prejemu opomina prekine dobava pitne vode ter se zaene
postopek izterjave po sodni poti.

(4) V primeru zamude placila mora uporabnik plaeati tudi zakonske zamudne obresti in stroske
opomina.

XIII.OMEJITEV IN PREKINITEV ODVAJANJA IN CISCENJA



69.6len
(prekinitev za.adi rzdrievalnih del)

(1) lzvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za kASi Cas zaradi planiranih
vzdrzevalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji, vendar mora organizirati ustrezen
zadasen nadin odvajanja odpadne vode. O vzrokih, easu trajanja prekinitve ter o navodilih za
ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti uporabnike preko medUev ali na
krajevno obiaajen nadin.

(2) V primeru prekiniNe odva.ianje odpadne vode zaradi vzdr2evalnih del ima izvajalec pravico brez
povradila stroskov prekiniti ali omejiti uporabnikom odvajanje odpadne vode. lzvajalec ima v teh
primerih dolznost v Stiriindvajsetih (24) wah vzpostaviti zaeasen naein odvajanja odpadne vode
v skladu s tehniCnimi zmoznostmi.

(3) lzvajalec izvaja priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja odvajanle odpadne vode po
naravnih in drugih nesrecah oziroma pripravi zaeasen naein odvajanja odpadne vode in v okviru
ptip@v izdela ustrezne nadrte zascite in resevanja ter nad(e dejavnosti.

XIV.EVIDENCE UPORABNIKOV

70.ilen
(evidence uporabnikov)

(1) Za potrebe poslovanja izvalalec vodi in vzdZuje evidenco uporabnikov.
(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fiziene osebe vsebuje naslednje podatke:
1. Stevilko plaenika, uporabnika, lastnika, naslovnika in odjemnega mesta
2. stevilko soglasja za prikljuditev na javno kanalizacUo oziroma MKCN ali nepretoeno greznico
3. vrsto storitve
4. ime, priimek in naslov stalnega ali zacasnega prebivalisoa ter davano Stevilko pladnika (ulica,

kral, hisna Stevilka, Stevilo oseb v gospodinjstvu) in
5. znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti.

(3) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne podletnike in osebe, ki samostojno
izvajajo dejavnost, vse druge pravno-organizacijske oblike ter druge subjekte, ki uporabljalo

1. stanje inlerne kanalizacqe ogroza zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne
kanaljzacije

2. kanalizacrjski prikljueek ni izveden skladno s soglasjem izvajalca alije izveden brez soglasja
izuajalca

3. uporabnik brez soglasja izva.ialca dovoli prikljueitev drugega uporabnika na svo.l
kanalizacUski prikljueek

4. uporabnik ravna v nasprotju z doloCili Tehnicnega pravilnika
5. uporabnik z odvodom odpadne vode povzroaa nevarnost za neoporeenost pitne vode
6. kakovost izpusta odpadne vode v javno kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne

zakonodaje
7. uporabnik se ne prikljuei na javno kanalizacljo skladno z doloeili tega odloka in Tehnianega

pravilnika
8. uporabnik ne opusti greznice skladno s 16. elenom tega odloka
9. uporabnik ne plaaa raauna skladno s pogoji prehodnega elena
10. Ce izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika, izdelan pri pooblasceni organizacri,

izkazuje neustrezno sestavo.
(3) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz

prvega in drugega odstavka tega Clena prekiniti drpanje iz lastnih vodnih virov ali varov
pridobljenih na podlagi vodnega dovoljenja.

(4) Dobava pitne vode ali odvajanje komunalne oziroma padavinske odpadne vode se prekine za
das, dokler ni odpravllen vzrok prekinitve. Uporabnik mora placati stroske prekinitve in ponovne
prikljuditve ter morebitne stroske, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve, po ceniku
izv4alca.

(5) lzva.ialec lahko prekine dobavo vode in odvod odpadne ter padavinske vode na stroske
uporabnika, ae uporabnik pisno zahteva zaeasno prekinitev. Stroski prekiniwe dobave in
vnoviane prikljuditve pitne vode plaea uporabnik po ceniku izvajalca. V easu prekinive Je
uporabnik dolzan pladati fiksni del cene javne sluzbe - omreznino.



storitve odvajanja in Ciseenla odpadnih voda in imajo sposobnost biti stranka vsebu.ie naslednje
podatke:

Sifro uporabnika in plaonika ter odjemnega mesta
naziv firme oziroma samostojnega pod.,etnika
naslov
transakcijski raeun
daveno Stevilko in
znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti.

Poleg navedenih podatkov vsebuJeta evidenci iz prvega in drugega odstavka tega 6lena tudi
naslednje podatke:

podatke o menlnih napravah
podatke o prikljudku na javno kanalizacuo
podatke o mali komunalni Cistilni napravi
podatke o greznici
lastniStvo nepremidnine
podatke o nacinu odvajanja odpadnih vod iz objekta in
datum vnosa podatkov.

(5) lzvajalec upravlja z osebnimi podatki v skladu s predpisi

71.6len
(pridobivanie evidenc)

lzvajalec pridobiva podatke za evidence od uporabnikov, upravnikov, organov obein, drzavnih organov
in sluzb v skladu z veljavnim zakonom o lokalni samoupravi, zakonom, ki ureja gospodarske javne
sluZbe, ostalimi drzavnimi predpisi in doloebami tega odloka.

XV.NAOZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUZBE IN KAZENSKE DOLOEBE

72.elen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem doloeil tega odloka izvaja pristojni obcinska inspekcijski organ, kije
ustanovljen v posamezni obCini. Pristojni obeinski inSpekcijski organ je tudi prekrskovni organ
za prekrske iz tega odloka. Strokovni nadzor opravl.iajo zaposlena pri izvajalcu posamezne
javne sluZbe.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni oboinski inspekcqski organ izdaja odloebe ter odreja druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrsevanje doloob tega odloka.

(3) Pri izvajanju inspekcijskega nadzora ima organ iz prvega odstavka poleg pravic in dolznosti, ki
jih ima po drugih predpisih, Se nasledn.ie pravice in dolznosti:

'1. nadzorovati mora prikljucevanle na javno kanalizacijo, pregledovati dokumentacijo v zvezi s
prikljueevanjem na javno kanalizacro in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

2. nadzorovati mora praznjenje, digCenje in zasutje greznic ter pregledovati dokumentacro v
zvezi s praznjenjem greznic in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

3. nadzorovati mora izvajanje ukrepov v zvezi z odvajaniem komunalne in padavinske odpadne
vode,

4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrozena zdravje in varnost premozenla ljudi, mora odrediti ukrepe,
da se odvrne nevarnost ali prepredi Skoda,

5. nadzorovati mora delovanje interne kanalizacr.le in kakovost odpadne vode pred izpustom v
javno kanalizacrjo in odrediti odpravo ugotovljenih pomanlkljivosti,

6. nadzorovati mora izvajanie predpisanih pogojev pri izdaji soglasij, ki se nanasajo na odvajanje
in 6lSdenje komunalne in padavinske odpadne vode.

(4) Naloge inspekcijskega nadzora po tem odloku opravlja.io inspektorji skladno s tem odlokom in
z zakonom, ki urela inspekcr.iski nadzor.

(5) Pristojni organ obcine ima pravico do pogleda v evidence, ki jih vodi izvajalec, v skladu z
doloebami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(6) Ce inspektor pri opravljanju nalog inSpekciJskega nadzora ugotovi, da je krsen ta odlok, ima
pravico in dolznost odrediti, da se nepravilnosti, kijih ugotovi, odpravrjo v roku, ki ga doloei.
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73.dle n
(prekrSki)

(1) Z globo '1.400,00 € se kaznuje za prekrsek uporabnika, kije pravna oseba, samostojna podjetnik
ali posameznak, ki samostojno opravlja dejavnost, 6e:

1 . ne vgradi lovilnikov ol.i in masdob (6.tocka 12.Clena)
2. se ne prikljuei na javno kanalizacijo izkljueno v skladu z izdanim mnenjem oziroma soglasjem

izvajalca kanalizacije ( 1 .todka 3. odstavka 43.alena )
3. se ne prikljuoi na javno kanalizaclo najkasneje v Sestih mesecih po izgradnjijavne kanalizacije

in hkrati opusti obstojeeo greznico ali MKCN skladno z navodili izvajalca (2.todka 3. odstavka
43.alena),

4. ne spremeni prikljucka v primeru spremembe pogojev odva.ianja komunalne ali padavinske
odpadne vode (3.todka 3. odstavka 43.elena)

5. dovoli prikl.iueitve objektov drugih lastnikov na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacUski
prikljueek brez soglasja izvqalca (4. toeka 3.odstavka 43.Clena)

6. ne zgradi objektov in naprav interne kanalizacre skladno z odobreno tehnieno dokumentacijo
in izdanim soglasjem izvajalca (s.tocka 3. odstavka 43.dlena)

7. ne odvala komunalne odpadne vode v javno kanalizacljo, kjer je leta zgrajena (6. todka 3.

odstavka 43.dlena)
8. ne pridobi soglasja izvajalca pred predelavo interne kanalizaclje (8.toeka 3. odstavka 43.Clena)

9. ne omogoci izvajalcu dostop dojavne kanalizacie za izvalante vzdrzevalnih in obnovitvenih del
na.javni kanalizaciji, kadar lete potekaio po nlegovem zemlliSdu (13. toeka 3. odstavka 43.clen

'10. ne omogoci izvajalcu neoviran dostop do obstojeee greznice, nepretoene greznice ali male
MKCN in prevzem njene vsebine ('l4.toaka 3.odstavka 43.elena)

1 1 . ne omogoci izvajalcu pregled interne kanalizaclje, pregled stanJa prikljueka na javno kanallzacijo
in kontrolo sestave odpadne vode, stalen dostop in nadzor nad kanalizacijskim prikljuakom in

revizijskim Jaskom (15. todka 3. odstavka 43.clena)
12. ne obvesti pisno izvajalce o zaeetku gradnje MKCN, najpozneje 15 dni po zaaetku njenega

obratovanja, mu ne omogodi pregleda in pred zagonom ne preda predpisano dokumentacijo
ustreznosti MKCN (16.tocka 3. odstavka 43.clena)

13. ne obvesti izvajalca o zaeetku uporabe nepretocne greznice najpozneje 30 dni pred
predvidenim zadetkom njene uporabe (17.tocka 3. odstavka 43.elena)

14. ne omogodi izvajalcu rednih pregledov MKCN (18.tocka 3 odstavka 43.6lena)
15. ne obveiea izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizacli, kanalizacijskem prikluoku in merilnih

napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije (1g.toCka3.

odstavka 43.dlena)
16. otezi, onemogodi ala prekine odvod odpadne vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim

delom onemogodi (20.todka 3. odstavka 43.Clena)
17. ne obvesti izvajalca o vseh spremembah kolieine in lastnosti industrijske odpadne vode, ki

vplivajo na izvalanje .iavne sluzbe (22. toeka 3. odstavka 43.alena)
'18. uporabnik, ki odvaja v javno kanalizacuo industrijsko odpadno vodo, izva.ialcu do 31.03. ne

predlozi letno porodilo o emisuskem monrtoringu (23. todka 3. odstavka 43.clena)
19. ne uposteva ukrepov in objav v primeru motenj pri odvajaniu in disdenju odpadne vode (24.toaka

3. odstavka 43.clena)
20. ne vodi dnevnik obratovanJa MKCN v skladu s predpisi (25. todka 3. odstavka 43.elena)
21. se prikljuei na javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca ( 4. odstavek 43.elena)
22. nedovoljeno posega v naprave in objekte Javne kanalizacije in spreminja pogojev njihove

dostopnosti, zlasti revizrskih jaskov ( 5. odstavek 43.elena)
23. s svojim ravnanjem ali lastnino povzroei Skodo na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem

kanalizacUskem prikljucku ( 6. odstavek 43.elena)
24. odvqa v javno kanalizacijo odpadno vodo, ki ne ustreza predpisom o emisiji snovi in toplote pri

odvajanju odpadnih voda oziroma, ee odpadno vodo, ka ni primerna za odvajanje v javno
kanalizacUo, pred odvajanjem v javno kanalizacajo redai z neonesnazeno vodo (pitno, hladilno,
drenazno), zato da bi z reddenjem dosegel zahtevane lastnosti odpadne vode za odvajanje v
javno kanalizacrjo (8. odstavek 43.dlena)

25. izv4alca ne obvesti pisno o spremembi naslova, Iastnistva in drugih spremembah na stavbi ali
inzenirskem objektu, ki vplivajo na odvod komunalne odpadne in padavinske vode, v roku
petnajstih dni od nastanka spremembe, kije mozna po poravnavi vseh zapadlih obveznostlh,



26. Ce v primeru spremembe uporabnika ne poskrbi tudi za izvedbo popisa Stevca, kije relevanten
trenutek za doloeitev novega razmerja med izvajalcem Javne sluzbe in uporabnikom (44.Clen )

27. izpuSea v javno kanalizacuo vsebino greznic, blato MKCN in ostankov eiseenja kanalizaci.iskih
prikljuekov ali internih kanalizacU ( l.toeka l.odstavka 45.elena)

28. odvaja odpadno vodo neposredno v podzemno vodo, celinsko vodo ali vodo, namenjeno
pripravi pitne vode ali kopalno vodo (2.toeka l.odstavka 45.elena)

29. odvaja industnjsko odpadno vodo ali padavinsko odpadno vodo v MKCN alivjavno kanalizacljo,
ki se zakljudi z MKCN ( 3.tocka 1 .odstavka 45.Ctena)

30. odvaja industrusko odpadno vodo ali mesanico komunalne in industrUske odpadne vode v
greznico ali .io v njej obdeluJe (4.toaka 1. odstavka 4s.elena)

3'1. onemogoai dostop na zemljisde v njegovi lasti za izvajanje del v zvezi z Javno kanalizacjjo
(5.toaka 1.odstavka 45.alena)

32. odvaja odpadno vodo v meteorni kanal ali meteorno vodo v fekalni kanal v primeru locenega
kanalizacijskega sistema (6.tooka 1. odstavka 45.Clena)

33. ee prepusca vsebino greznice ali blata iz MKCN nepooblaseenim izvajalcem
( 7. tocka 1. odstavka 45.dlena )

34 v javno kanalizactjo odvaja ali izlre odpadne komunalne vode, ki bi lahko povzrodile pozar ali
nevarnost eksplozije ('l.toCka 2.odstavka 4S.alena)

35. vjavno kanalizaclo odvaja ali izlije odpadne komunalne vode, ki bi lahko povzroeile
korozijo ali kako drugaee poskodovale kanal, naprave, opremo in ogro2ale zdravje ljudi (2.
tooka 2. odstavka 45.dlena)

36. v javno kanalizacrlo odvaja ali izlije odpadne komunalne vode, ki bi lahko povzroaile ovire v
kanalih ali kako drugaee motile delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi
(3.toCka 2. odstavka 45.dlena)

37. v javno kanalizacijo odvaja ali izlije odpadne komunalne vode, ki bi lahko povzroeile
stalno ali obeasno hidravliane preobremenitve in tako skodljivo vplivale na delovanje javne
kanalizacije (4.todka 2.odstavka 45.dlena)

38. v javno kanalizaciJo odvaja ali izlUe odpadne komunalne vode, ki bi lahko povzrocile, da v
kanalih nastajajo Skodllivi plini (5.toeka 2.odstavka 45.dtena)

39. v javno kanalizacr.io odvaja ali izlije odpadne komunalne vode, ki bi lahko povzroeile
ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature (6.toeka 2. odstavka 4s.elena)

40. v javno kanalizacijo odvaja ali izlije odpadne komunalne vode, ki bi lahko zavirale tehnoloske
postopke na distilni napravi (7.tocka 2. odstavka 45.alena)

41. v .lavno kanalizacUo odvaja ala izlte odpadne komunalne vode, ki bi lahko
povzrocale onesnazenje z radioaktivnimi snovmi (8.toCka 2.odstavka 45.Clena)

42. v Javno kanalizaclo odvaja ali izh.le odpadne komunalne vode, ki bi lahko vsebovale drugo snov,
ki Steje za nevarno in Skodljivo snov in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi
meinimi vrednostmi (9. todka 2. odstavka 4s.elena)

43. na vplivnem obmooju javne kanalizacije gradi objekte, spreminia visino nadkritja (zasipa)
kanalizacijskega omrezja, zasipava pokrove .iaskov, izvaja aktivnosti, ki bi lahko povzrocile
poskodbe na kanalizacijskem omrezju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrzevanje (1. tocka 46.
Clena)

44. izvajalci del pri vzdr2evanju rekonstrukcl.l cest, ulic in trgovin ne vzpostavijo kanalizactjsko
omrezje in naprave v prvotno stanje (2. toeka 46. elena)

45. izvajalci vzdrZevalnih del in gradnje na zemljiscih, po katerih poteka javna kanalizacija, ter
lastniki in drugi uporabniki teh zemljiSd, pred prieetkom vzdrzevalnih dela ali gradnje, o
nameravanem izvajanjem del, izvajalca najmanj 30 dni pred zaeetkom del pisno ne obvesti.io o
vrsti in obsegu del, lokacui ter odgovorni osebi na strani izvajalca (2. todka 47. elena).

(2) Z globo 400,00 € se kaznuje za prekrsek odgovorna oseba pravne osebe, samosto.inega
podjetnika ali podjetnika, ki samostojno opravlja dejavnost, ee stori prekrsek iz prvega odstavka
tega elena.

(3) Z globo 400,00 € se kaznuje za prekrsek fizidno osebo, ee stori prekrsek iz prvega odstavka
tega Clena.



XVI.PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

74.elen
(p.enehanje veliavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljata Odlok o odvajanju in Cisoenju komunalne in
padavinske vode na obmodju obein Rogagka Slatina, Smarje pri Jelsah, Podoetrtek, Rogatec,
Kozje in Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, Stev.1212014).

(2) Tehniani pravilnik o odvajanju in diseenju komunalne in padavinske odpadne vode na obmoeju
obCin Rogalka Slatina, Smarje pri Jelsah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli
izvajalec uskladi z dolodili tega odloka v roku Sestih mesecev po spre.iemu odloka in ga objavi
na spletni strani izvajalca.

75.Clen
(veljavnost odloka)

Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po obJavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Rogaska Slatana, dne

OBCINA ROGASKA SLATINA

Zupan: mag. Branko KIDRIC

oBCINA SMARJE PRI JELSAH

2upan: Matija CAKS, dr.vet.med., spec. bujatrike

OBCINA PODCETRTEK

Zupan: Peter MISJA

OBCINA ROGATEC

2upan : Martin MIKOLIC, univ.dipl. in2.str.

OBCINA KOZJE

Zupanja: Milenca KRAJNC, univ. dipl.inz. kmet.

OBCINA BISTRICA OB SOTLI

Zupan: Franjo DEBELAK


