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l. Obdinski svet ObIine Podletrtek sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmoiju
obiin Roga5ka Slatina, Smarje pri Jet5ah, PodCetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotti
in Poljiane v 1. obravnavi.

2. Vsebinske pripombe a razprave na sejah delovnih teles in razprave na obdinskem
svetu se prenesejo pripravljavcu odloka ter oblinam soustanoviteljicam javnega
podjetja in se pred pripravo gradiva za drugo obravnavo uskladijo med vsemi
obiinami, soustanoviteljicami javnega podjetja.

Peter Misj4 l. r.
ZupeN

Priloge:
- ObrazloZitev

Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmodju obdin Rogaika Slatin4 Smarje pri
Jel5ah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane
Zapisnik 3. redne seje Odbora za urejanje prostor4 komwralno dejavnost in varstvo
okolja, z dne 02. 12.2020 (priloZen k 5. todki dnevnega reda)

NASLOV: Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmodju oblin RogaSka Slatina,
Smarje pri Jel5ah, PodIetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljtane

- 1. obravnava
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Zadeva: Gradivo za sejo Ob6inskega sveta Obdine Pod6etrtek - pred_log Odloka o oskrbi
s pitno vodo na otmoClu obdin Rogaika Slatina, Smarje pri JelSah,
Podeetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Polj6ane

oBEINA RoGASKA SLATINA
oBEINA Sman.Ie PR JELSAH
OBEINA PODEETRTEK
OBEINA ROGATEC
OBEINA KOZJE
OBEINA BISTRICA OB SOTLI
OBEINA POLJcANE

Pravne podlage:

. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 5t. 39/06 - uradno predi56eno besedilo, 49/06

- ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNaart, 57108 - ZFO-1A, 70/08, 1 08/09, 108/09 -
ZPNa6rt-A, 48112, 57112,92113, 56115, 102115, 30116, 61117 - G2,21118 - ZNOrg in
84/18 - ZTURKOE)

. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS- UPB2, Uradni list RS, 5t. 94/07 - uradno preciSdeno

besedilo, 76108,79109, 51110, 40112 ZUJF, '14115- ZJUJFFO, 11l18 - ZSPDSLS-1,
30t18,61120 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE)

. Zakon o preknikih (Uradni list RS, 5t. 29/11 - uradno predi5deno besedilo, 21113,
11 1 113, 7 4114 - odl. US, 92J14 - odl. US, 32116, 1 5/17- odl. US in 73/19 - odl. US)

. Zakon o gospodarskih javnih sluibah (Uradni list RS, 5t. 32193, 30/98 - ZZLPPO,
127 106 - ZJZP, 38/1 0 - ZUKN in 57 I 1 1 - ORZGJS40)

. Gradbeni zakon (Uradni list RS, St. 61117 ,72117 - popr. in 65/20)

. Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 77110 in 611',|7 - TAID)

. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 51.61i17)
, Statut Obdine Rogaska Slatina (Uradni list RS, 5t. 67i 17)
. Statut Ob6ine Smarje pri Jelsah (Uradni list RS, St. 57/17)
. Statut Obcine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 43/18 - uradno predi56eno besedilo)
. Statut Obeine Rogatec (Uradni list RS, 5t. 29l18)
. Statut Obdine Kozje (Uradni list RS, St. 62/17)
. Statut Obdine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, St. 82116 - uradno predi5deno besedilo

- uPBl)
. Statut Obdine Poljdane (Uradni list RS, St. 93/1 1)

Predlog sklepa:

Obiinski svet Obiine Poddetrtek sprejme predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na
obmoEju obCin Roga5ka Slatina, Smarje pri JelSah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica
ob Sotli in Poljdane na l. obravnavi.



1. Razlogi za sprejetje odloka

Zakon o varstvu okolja v 1. todki prvega odstavka 149. dlena doloda, da je oskrba s pitno vodo
obvezna obdinska gospodarska javna slu2ba in da obdina zagotovi izvajanje navedene javne
slu2be v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne sluibe.

Na6in in oblike izvajanja gospodarskih javnih sluZb doloda Zakon o gospodarskih javnih
sluZbah, ki v 3. dlenu doloda, da so gospodarske javne slu2be republi5ke in lokalne in so lahko
obvezne in izbirne.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi tretjega odstavka 149.6lena Zakona o varstvu okolja
u letu 2012 izdala Uredbo o oskrbi s pitno vodo, s katero je dolodila vrste nalog, ki se izvajajo
v okviru obvezne obdinske gospodarske .javne sluZbe oskrbe s pitno vodo.

Trenutno veljavni odlok je bil sprejet po sprejemu Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
5t. 88/12) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih
gospodarskih javnih slu2b varstva okolja (Uradni list RS, 5t. 87i12, 109112,76117 in 78/19)

Med najpomembnej5imi razlogi za sprejem novega odloka je izvedena revizija Radunskega
Sodi56a Republike Slovenije v Obeini Smarje pri JelSah. Radunsko sodiide je dne 19. januarja
2018 izdalo revizijsko porodilo Oblikovanje, dolo6anje in nadziranje cen obveznih obdinskih
gospodarskih javnih slu2b varstva okolja v Obtini Smaqe pri Jelsah, 31. 321-612017t24 ter dne
20. julija 2018 porevizijsko poro6ilo 61. 321-612017131.

Radunsko sodi5de je sicer izvedlo revizijo v Obdini Smarje pri JelSah, vendar pa ta obdina
zagotavlja izvajanje gospodarske javne sluibe na podlagi vsebinsko enakega odloka kot
Obdina Poddetrtek. Prav tako Obdina Smarje pri JelSah zagotavlja izvajanje oskrbe s pitno
vodo prek istega izvajalca, to je javnega podjetja OKP RogaSka Slatina, d.o.o. in na isti natin.
Navedeno posledidno pomeni, da mora tudi Obdina Pod6etrtek sprejeti odlok, ki bo upo$teval
navedenega priporodila Radunskega sodiSda.
Razlog za sprejetje odloka je tudi aktualiziranje obstojedega odloka z novimi predpisi, kot so
Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora. Predvsem Gradbeni zakon drugade ureja javna
pooblastila izvajalca gospodarske javne sluibe, kot jih je urejal predhodno veljavni Zakon o
graditvi objektov.

Sedmi 6len Zakona o gospodarskih javnih slu2bah dolo6a, da se z odlokom obdine za
posamezno gospodarsko javno sluibo dolo6i:

- organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in Stevilu
izvajalcev,

- vrsto in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
- pogoje za opravljanje in uporabo javnih dobrin,

- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja gospodarskih javnih sluib in nadin njihovega oblikovanja,
- vrsto in obseg objeKov in naprav, potrebnih za izvlanje gospodarske javne sluibe, ki

so lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga
ui,iva,

- druge elemente pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne slu2be.

lzvajanje obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe oskrbe s pitno vodo trenutno ureja
Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmodju obiin Roga5ka Slatina, Smarje pri Jel$ah, Podietrtek,
Rogatec, Koz.ie, Bistrica ob Sotli in Poljdane (Uradni list RS, 5t.12y2014), kije bil sprejet v enaki
vsebini v obdinah Roga6ka Slatina, Smarje pri Jel5ah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob
Sotli in Poljdane v letu 2014.



2. Ocena stanja

Obdine v obstojeeem odloku glede na ugotovitve Radunskega sodi5da med drugim niso:
- zagotovile ustreznega normativnega okvira za oblikovanje cen obveznih obeinskih

gospodarskih javnih slu2b varstva okolja,
- dolodile nadina in postopka za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih sluzb;
- zagotovile preglednih financnih odnosov z izvajalci gospodarskih javnih sluib;
- zagotovile mehanizma za uravnavanje prihodkov in stroskov teh gospodarskih javnih

slu2b ter s tem prepredile tveganje za dodeljene nedovoljene driavne pomodi;
- uskladile nadina izvajanja in financiranja s predpisano metodologUo za oblikovanje cen

storitev gospodarskih javnih sluib varstva okolja;
- ustrezno dolo6ale cen storitev gospodarskih javnih slu2b;
- opredelile cenovne politike in postopka za nadzor financiranja in dolocitev cen teh

gospodarskih javnih sluZb.

Z uveljavitvijo Gradbenega zakona v letu 2018 so izvajalci gospodarskih javnih slu2b postali
mnenjedajalci in ne ved soglasodajalci, kot je to veljalo po Zakonu o graditvi objeKov. Ker se
javna pooblastila lahko dolofujo le z odlokom, je tudi zaradi tega obstojedi odlok v tem delu
neskladen z veljavno zakonodajo.

Ker je bilo treba podrodie oblikovanja cen urediti precej bolj podrobno in obsezno, ker je bilo
treba spremeniti javna pooblastila, hkrati pa bolj jasno urediti tudi nekatera druga pravila
(dolocitev uporabnikov/placnikov, financiranje hidrantnega omrezja, pooblastilo za izvajanie
investicij oziroma investicijskega vzdrievanja itd.) je bilo smiselno pripraviti nov osnutek
odloka, ki bo vsebinsko usklajen z veljavno zakonodajo, upoSteval priporodila Radunskega
sodisda ter bo v enaki vsebini sprejet v vseh ob6inah, kjer OKP Rogaska Slatina, d.o.o. izvaja
javno slu2bo oskrbo s pitno vodo.

3. Cilji in nadela odloka

Cilj oziroma namen predlaganega odloka je opredelitev vsebine in standardov javne slu2be,
zagotavljanje vamega, zanesljivega in udinkovitega izvaiania javne sluZbe v normalnih in

izrednih razmerah, uskladitev s predpisi, ki se nanasajo na organiziranje in financiranje
izvajanja iavne slu2be in varovanje okolja, doloeiti obveznosti ob6in in izvajalcev javne slu2be
pri izvajanju javne sluibe, doloditi pravice in obveznosti uporabnikov pri koriiEenju javne
slu2be, urediti financiranje ter dolodanje in potrjevanje cen javne slu2be, zagotavljati trajnostni
razvoj javne sluzbe, doloditi vrsto in obseg objekov potrebnih za izvalarye javne slu2be ter
zagotavljati ustrezen nadzor nad izvajanjem javne sluibe.

Odlok med drugim sledi nadelom obvezne uporabe storitev javne sluZbe, polnega pokrivanja
upravidenih stroikov izvai1anla javne sluibe in ostalih de,iavnosti, zagotavljanju preglednosti
med obdinami in izvajalcem javne sluibe ter prepre6evanju prekomernega financiranja
izvajalca javne slu2be. Odlok doloda tudi nacelo prednostnega zagotavljanja pitne vode za
potrebe gospodarske javne sluZbe.

Odlok vsebuje Stirinajst poglavij:

/. sprosre dolodbe

V splo5nih dolodbah so opredeljene vsebina, namen odloka, pomen izrazov, uporaba in

uporabniki storitev javne sluibe.

ll. organizacijska in prostorska zasnova izvaiania iavne slurbe



V tem poglavju so dolodeni nadin izvajanja javne slu2be, podlaga za sklenitev najemne
pogodbe za najem javne infrastruKure, subsidiarno ukrepanje, namenska poraba sredstev
nalemnine, opremljenost naselij, vodna dovoljenja, obveznosti vodenja razlidnih evidenc,
doloeitev obmo6ij javnih vodovod.

Poglavje podrobneje doloda delitev vodovodnega sistema na javni vodovod in interno
vodovodno omreZje.

lV. lastna oskrba s pitno vodo

Odlok doloia pogoje za izvajanje lastne oskrbe s pitno vodo, tudi obveznost pridobitve
vodnega dovoljenja ter pravila doloditve upravljavca zasebnega vodovoda.

V. obvezne storifue in naloge javne sluzbe

V tem poglavju odlok podrobneje doloda, kaj so storitve, ki se izvajajo kot storitve javne sluibe
oskrbe s pitno vodo na oskrbovalnem obmoeju ob6ine. Doloda tudi pravila v zvezi s programom
oskrbe s pitno vodo, zagotavljanjem skladnosti pitne vode, izklju6itvijo odgovomosti izvajalca,
ukrepe in informiranje ob pomanjkanju oziroma motnjah pri oskrbi s pitno vodo, izvajanje javne
sluibe v primeru izrednih dogodkov, vsebino in pooblastilo za vodenje katastra javnega
vodovoda. Skladno s priporodili Radunskega sodi5da sta podrobneje urejena tudi uporaba in
financiranje stroSkov za vzdrievaile in obratovanje hidrantnega omre2ja. V tem poglavju so
na primer dolodena tudi pravila za prenos novozgra.jenih vodovodov in zasebnih vodovodov v
javno infrastrukturo, dolo6ene so obveznosti raznih izvajalcev vzdrievalnih del ali gradenj,
kadar bi lahko njihove storitve posegale v obmoije javnega vodovoda-

Vl. pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo

lzpostaviti je treba obveznost prikljuditve na javni vodovod, razna pravila v zvezi s prikljuditvuo
in samimi prikljudki na javni vodovod (trajni, zaeasni, namakalni) ter prepoved lastne oskrbe s
pitno vodo na obmo6jih javnega vodovoda.

Vll. pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov

V tem poglavju so ob5irno dolodene pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov. V poglavju
je na primer podrobneje urejena obveznost sporodanja sprememb raznih podatkov izvajalcu s
strani uporabnikov, ki kakorkoli lahko vplivajo na uporabo ali obradun storitev javne sluZbe
(naslovi, najemna razmerja, fizidne spremembe, itd.).

Vl I l. naiftovanje vodovoda

V tem poglavju so dolodena javna pooblastila izvalalca javne sluibe ter pravila, ki jih mora
izvajalec upostevati pri na6rtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz vodovodov, tudi
prednostna raba pitne vode iz javnega vodovoda. Odlok ureja tudi, daje treba javne vodovode
naertovati tako, da imajo zagotovljene rezervne zmogljivosti virov pitne vode. prav tako je treba
zasledovati cilj zmanjsevanja vodovodnih izgub. Podrobneje so urejena pravila vzdrZevanja in
izv4anja obnov/investicij v javni vodovod.

lX. viri financhanja javne sluZbe

Odlok v tem poglavju ureja vire financiranja, pravila subvencioniranja tako, da se prepre6i
prekomemo financiranje ter vsa pravila v zvezi s cenami storitev javne sluibe (obradunska

lll. vodovodno omrer.je, obje4i in naprave



obdobja, enotna cena, postopki oblikovanja, potrjevanja in nadzora cen storitev javne sluZbe,
sestava vodarine in omre2nine). Urejena so tudi klju0na pravila na podrodju izvajanja posebnih
in drugih trinih storitev s stran izvajalca.

X. meritve in obradun

Dolodeni so nadini evidentiranja kolidin porabljene pitne vode iz javnega vodovoda ter pravila
za zaralunavanle vodarine in omre2nine uporabnikom storitev javne slu2be. Skladno s ciljem
prepredevanja prekomerne rabe pitne vode odlok doloda tudi pravila za vi5jo ceno vodarine v
primeru prekomeme rabe pitne vode, kot jo dolodajo veljavni predpisi. Odlok doloda tudi pravila
glede morebitnih ugovorov uporabnikov zoper ra6un izvajalca za izvedeno storitev.

Xl. evidence uporabnikov

V tem poglavju odlok doloda, katere evidence uporabnikov mora voditi izvajalce javne sluibe
in pravne podlage za pridobivanje teh evidenc.

Xll. prekinitev dobave vode

Dolodena so pravila za prekinitev dobave pitne vode po uradni dolinosti, na zahtevo
uporabnika ali v primeru predvidenih ali nepredvidenih del s strani izvajalca javne sluZbe.

Xlll. nadzor in kazenske dolodbe

Odlok doloda organe, pristojne za nadzor nad izvajanjem odloka ter globe za storjene preknike

XlV. prehodne in konAne dolodbe

V tem poglavju so dolodene prehodne dolodbe (na primer prestavitev obradunskega vodomera
v zunanjijaSek, mo2nost zagotavljanja oskrbe s pitno vodo iz zasebnih vodovodov v doloeenih
primerih, obveznost prikljuditve, fu objeK 5e ni prikljucen na javni vodovod), akti, ki prenehajo
veljati ter zacetek veljavnosti odloka, kije predviden na petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
RS.

4. Ocena finandnih in drugih posledic, ki bi jih imelo sprejege odloka

Sprejetje odloka finandnih posledic za prora6un ne bo imelo. Odlok postavlja boljjasna pravila
na podrodju oblikovanja, potrjevanja in nadziranja cen storitev javne slu2be, ki do sedaj niso
bila nikjer zapisana, pa bi skladno s priporodili Radunskega sodi56a morala biti, zato se bo
treba po novem drZati rokov, ki bodo s tem odlokom potrjena.

Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo obmodju obdin Roga5ka Slatina, Smarje pri

JelSah, Pod6etrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane

Priloga

OKP ROGASKA SLATINA, d.o.o.
Direktor:
mag..Bojan PIRS



Na podlagi 149. elena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1; Uradni list RS, St. 39/06 - uradno
preeisdeno besedilo,49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNaert, 57/08 - ZFO-1A, 70108, 108/09,
108/09 - ZPNadrt-A, 481't2.57112,92113, 56115, 102115, 30116, 61117 - GZ,21t18 - ZNOrg in 84/18 -
ZIURKOE), 29. alena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS- UPB2, Uradni list RS, St.94/07 - uradno
preeisdeno besedilo, 76108, 79109, 511'10, 40112 ZUJF,14115- ZJUJFFO, '11118 - ZSPDSLS-1, 30/18,
61120 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 3. in 17. dlena Zakona o prekrskih (zP-'1, Uradni list RS, St.

29/1 1 - uradno predisdeno besedilo, 21113, 111113,74114 - odl. US, 92114 - odl. US, 32116,15117- odl.
US in 73119 - odl. US), 3., 7., 59. in 60. elena Zakona o gospodarskih javnih sluzbah (ZGJS; Uradni
list RS, St.32193,30/98 - ZZIPPO, 127106 - ZJZP,38110 - ZUKN in 57111- ORZGJS4o),30. in 31.
elena Gradbenega zakona (GZi Uradni list RS, St. 61117, 72117 - popr. in 65/20), 35. elena Zakona o
geodetski de.iavnosti (ZGeoD-1; Uradni list RS, St. 77110 in61l17 - ZAID),39. dlena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, St. 61/17) so Ob6inski svet Obdine Rogaska Slatina na podlagi 16.
elena Statuta Obeine Rogaska Slatina (Uradni list RS,5t.67/17) na sej idne , Obe inski
svet Obdine Rogatec na podlagi 16 Clena Statuta Obeine Rogatec (Uradni listRS,St 29/18) na seji dne

Obeinski svet Obeine Smarje pri Jelsah na podlagi 16. elena Statuta Obeine Smarje pri
Jelsah (Uradni list RS, St. 57117) na seji dne _, Obdinski svet Obeine Podcetrtek na
podlagi 1 7. Clena Statuta Obeine Podoetrtek (Uradni list RS, St. 43/18 - uradno preciseeno besedilo) na
seji dne _, Obdinski svet Obaine Kozje na podlagi 16. elena Statuta obaine Kozje (Uradni
list RS, St. 62117\ na seji dne _, Obdinski svet Obeine Bistrica ob Sotli na podlagi 15.

dlena Statuta Obeine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, st. 82116 - uradno preeiseeno besedilo - UPBl )
na seji dne in Obdinski svet Obdine Poljeane na podlagi 15. dlena Statuta Obdine
Poljeane (Uradni list RS, gt. 93/1 1) na seji dne sprejeli

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na obmodju obdin

Roga5ka SIatina, Smarje pri Jel5ah, Poddetrtek,
Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane

t.spr-oSte ooLocee

(1) Ta odlok doloca na6in izva.lanja obvezne obeinske gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo (v
nadaljevaniu: javna sluZba) na obmo6ju obdin: Rogaska Slatina, Smarje pri JelSah, PodCetrtek, Rogatec,
Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane (v nadaljevaniu: obeine) in vsebu.ie:

l. splosne doloebe,
ll. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne sluzbe,
lll. vodovodno omrezje, ob.iekte in naprave,
lV. lastno oskrbo s pitno vodo,
V. obvezne storitve in naloge javne sluzbe,
Vl. pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
Vll. pravice in obveznosti izvaJalca lavne sluzbe in uporabnikov,
Vlll. nacrtovanjevodovoda,
lX. vire financiranja javne sluzbe,
X. meritve in obraoun,
Xl. evidenceuporabnikov,
Xll. prekinitev dobave vode,
Xlll. nadzor in kazenske dolocbe,
XlV. prehodne doloebe

(2) Podrobne.jsa vsebina o tehnieni izvedbi, uporabi objektov in naprav za izvalanje Javne sluzbe je
opredeljena v tehnicnem pravilniku o izvajaniu oskrbe s pitno vodo (v nadaljevaniu: Tehnicni pravilnik),

1.6len
( vsebina )



ki ga pristoJni oryan izvajalca sprejme najpozneje v Sestih mesecah od veljavnosti tega odloka in objavi
na spletni strani izvajalca.

(3) Za vprasanja v zvezi z izvajanjem javne sluzbe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo
veljavni zakonski in podzakonski predpisi.

(a) Ce je po uveljavitvi tega odloka sprejet zakon ali zakonit podzakonski akt, ki vsebuje doloebe, ki so v
nasprotju z doloebami tega odloka, veljajo neposredno dolocbe kasneje sprejetih zakonov ali zakonitih
podzakonskih aktov.

2.e le n
( namen odloka )

Namen tega odloka je:

opredelitev vsebine in standardov javne sluZbe,
zagotavljanje varnega, zanesljivega in udinkovitega izvEania .lavne sluzbe v normalnih in
izrednih razmerah,
uskladitev s predpisi, ki se nanasajo na organiziran.je in financiranle izvajan.ia javne sluzbe in
varovanje okol.ia,
dolooiti obveznosti obein in izvajalcev javne sluZbe pri izvajanju javne slu2be,
doloditi pravice in obveznosti uporabnikov pri koriSeenju javne sluZbe,
ureditev financiranja ter doloeanja in potrjevanja cen javne sluZbe,
zagotavlJanje trajnostnega razvoja javne sluZbe,
doloaiti vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne sluzbe,
zagotavljanJe nadzora nad izvajanjem javne sluZbe.

3.dlen
( pomen izrazov )

(1) lzrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. interni vodomerje vodomer, kije nameseen za obraCunskim vodomerom in uporabnikom sluZi

za interno porazdelitev stroikov porabe vode in ga izvajalec ne vzdrZuje. lnterni vodomer in
interno vodovodno omrezje in naprave so v lasti lastnika nepremienine, ki .ie prikljueena na javni
vodovod,

2. javni vodovod ali gospodarska javna infrastruktura je vodovod, ki je kot obcinska
gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajan.iu javne sluZbe. Javni vodovod je vodovod,
ki ga sestavljajo eden ali ved sekundarnih vodovodov. lahko pa tudi eden ali vea primarnih
vodovodov. Del lavnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omre4e za gasenje pozarov, ki je
neloeljivo hidravlidno povezano z javnim vodovodom;

3. kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne
infrastrukture;

4. lastna oskrba s pitno vodo.ie oskrba stavb in gradbenih inzenirskih obiektov s pitno vodo na
podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami na
obmoejih, kier se storitve javne sluzbe ne izvajajo;

5. obmo6je javnega vodovoda je obmoeje, ki vkljuouje obmoeJa poselitve, obsto.leea in
predvidena poselitvena obmocja ali n.iihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene inzenirske
objekte, za katere obdina zagotavlja izvajanje javne sluzbe ali je v obeinskih predpisih zanje
predvideno azvajanje javne sluZbe iz javnega vodovoda,

6. obradunski vodomer .ie naptava za merjenje porabe pitne vode iz javnega vodovoda, ki je
nameseen pred odjemnim mestom in je osnova za obracun izvedenih storitev javne sluzbe;

7. obstoieca stavba je stavba, zgrajena v skladu s predpisom, ki ure.ia graditev;
8. odremno mesto je mesto spoja interne vodovodne napeljave z obradunskim vodomerom. Na

posamezno odjemno mesto je lahko priklJuaenih ved uporabnikov pitne vode, ee je zagotovljena
porazdelitev stroskov med nJimi,

9. omreznina je del cene, ki vkl.iuCuje stroske gospodarske javne infrastrukture;
10. oskrbovalno obmodje.ie eno ali vec poselitvenih obmoe, skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje

vodovod,
'l 'l . prikljudek stavbe ali gradbenega inzenirskega obJekta na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu:

prikljudek).ie cevovod od javnega vodovoda do odlemnega mesta in njegova oprema; prikljudek
na javni vodovod Je v lasti lastnlka stavbe ali gradbenega inzenirskega objekta in ne sodi med
objekte in opremo obeinske gospodarske javne infrasfukture; prikljuani sklop na javni vodovod,
od.iemno mesto in obraaunski vodomer so sestavni deli prikljuaka na javni vodovod;



12. primarni vodovod je omrezje cevovodov ter z njimi povezani tehnoloski objekti, kot so objekti
za obdelavo vode, vodohrani in Crpalisea, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega ali
vec vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inzenirski objekti in oprema primarnega
vodovoda so obeinska gospodarska javna infrastruktura;

13. sekundarni vodovod je omrezje cevovodov ter z njimi povezani tehnoloski obJekti, kot so
objekti za dvigovanje ali zmanjsevanje tlaka v omrez.iu in za obdelavo vode, kije namenjeno za
neposredno prikljudevan.ie stavb na posameznem poseliwenem obmocju. V sekundarni
vodovod je vkljueeno tudi vodovodno omtezje z zunanjimi hidranti in vodovodno omrezje za
vzdrzevanje Javnih povrsin. Gradbeni inzenirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so
obcinska gospodarska javna infrastruktura. Prikljueki stavb na sekundarni vodovod niso objekti
oziroma oprema javne infrastrukture;

14. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadal.ievanju: vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot
so cevovodi, erpaliSea, vodohrani, naprave za pripravo pitne vode in druga pripadajooa oprema,
ki pretezni del rednega obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlieno loeen od drugih
vodovodov. Prikljudki so del vodovoda,

15. uporabnik storitev javne sluibe (v nadal.ievanju: uporabnik)je vsaka oseba, ki uporablja vodo
iz javnega vodovoda, skladno s tem odlokom;

16. upravuavec javnega vodovoda (v nadaljevanju: upravljavec ali izvajalec) je izvajalec javne
slu2be na celotnem obmoeju obdin RogaSka Slatina, Smarje pri Jelsah, Podeetrtek, Rogatec,
Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljeane, je OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaska
Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaska Slatina in.ie tudi upravliavec.iavnega vodovoda,

17. upravljavec zasebnega vodovoda je oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda
sklenjeno pogodbo o njegovem upravljanju,

18. vodarina je del cene, ki vkljueuie stroske opravljania javne sluzbe,
19. vodovarstveno obmodje je obmocje doloeeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode;
20. zasebni vodovod je vodovod, kije v zasebni lasti in je namenjen lastni oskrbi s pitno vodo;
21. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je temeljna evidenca o omrezjih in objektih

gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike SloveniJe na podlagi
predpisov, ki urejajo prostorsko nac(ovanje.

22. zunanje hidrantno omrc4e za gasenje pozarov je zunanje hidrantno omrezje v skladu s
predpisom, ki ureja tehniene normative za hidrantno omrcAe za gasenje pozarov, hidranti na
javnem vodovodu, ki so namenjeni izkljucno obratovanju vodovoda, niso del zunanjega
hidrantnega omtezja za gasenje pozarov;

(2)Vsi ostali izrazi, ki niso doloeeni v prejSnjem odstavku, imajo enak pomen, kotje doloceno v vsakokrat
veljavnih dZavnih predpisih. Na dan sprejema tega odlokajavno sluzbo ureja Uredba o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, St. 88/12).

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

4.elen
(uporaba storitev javne sluibe)

(1)S storitvamijavne sluZbe se zagotavlja oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda stavb in gradbenih
inzenirskih objektov, ee se v njih zadiujqo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo Zivali.

(2)Za storitve Javne sluzbe se ne Steje oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih in2enirskih
objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo, ne glede na to, ali se
zagotavlja iz javnega vodovoda, ee:

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

- iz vode nastaja induski.lska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisle snovi in toplote
prl odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacrjo.

( 3) Ne glede na prejsnji odstavek se takrat, kadar se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda,
za javno sluzbe Steje:

1. oskrba stavb in gradbenih inzenirskih ob.iektov s pitno vodo v delu, kjer se v niih izvajajo drzavne ali
obcinske javne sluZbe;

2. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakan.le javnih povrsin;
3. oskrba zunanJega hidrantnega omrc4a za gasenje pozarov s pitno vodo;
4. oskrba s pitno vodo, ki je na Javnih povrsinah namenjena splosni rabi in
5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje povrsin, ki pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega elena,

ae letna kolidina vode ne presega 50 m3.



5,tlen
(uporabniki storitev javne sluzbe)

(1) Uporabniki in plaeniki storatev javne sluzbe (v nadal.ievanju: uporabniki) so lastniki objektov iz obmoeja,
dolocenega v 9. olenu tega odloka.

(2) Uporabniki in pladniki storitev javne sluzbe iz 1 . odstavka tega Clena so fizidne osebe, fiziane osebe, ki
opravl.iajo dejavnost, samostojni podjetnaka posamezniki, pravne osebe in vse druge pravno-
organizacijske oblike ter drugi subjekti, ki uporabljajo pitno vodo in ima.lo sposobnost biti stranka.

(3) Ce je tako doloaeno s konkretnim pravnim aktom med lastnikom in posestnikom, je lahko uporabnik in
plaanik storitev javne sluzbe tudi posestnik objekta, pri eemer morajo lastnik, posestnik in izvajalec
podpisati medsebojni dogovor, v katerem se zapisnisko uredi stanje Stevca in subsidiarna odgovornost
lastnika za morebitna neplaeila terjatev. Ne glede na prejsn.ii stavekza spremembo uporabnika zadosea
pisno obvestilo, poslano izvajalcu s strani novega ali starega uporabnika, pri demer mora biti tisti, ki.ie
obvestalo poslal, to sposoben dokazati. V tem primeru se upostevajo podatki, ki so bili sporoeeni v
taksnem obvestilu, izvajalec pa ima pravico posredovane podatke preveriti pri novem ali starem
uporabniku ter z ogledom na terenu.

(4) V primeru oskrbe s pitno vodo, ki se izvala gospodinjstvom, v razmerju do izvajalca kot uporabnik in
plaanik storitev javne sluzbe nastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu (stanovanjski enoti), ki
podpise tudi dogovor o poravnavanju obveznosti. Ostali dlani gospodinjstva so subsidiarno odgovorni
na smiselno enak nadin, kot je doloceno v 5. odstavku tega Clena. Ce 6lani gospodinjstva ne podpisejo
dogovora iz tega odstavka, se kot uporabnik Steje kateri koli elan gospodinjstva. lzvajalec lahko v
primeru iz preJsnjega stavka izstavl.ja raeune kateremu koli Clanu gospodinjstva, ki nastopa kot placnak.
V prlmeru az predprejsnjega in prejsnjega stavka so ostali elani gospodinjstva subsidiarno odgovornr za
neplaeane terjatve na nacin iz 5 odstavka tega Clena.

(5) Ce je objekt v solastnrni in ne gre za gospodinlstvo, lahko obveznosti uporabnikov javne sluzbe
prevzame eden od solastnikov, 6e je med njimi dosezen pisni dogovor. Obveznosti solastnik iz
prejsnjega stavka prevzame z dnem, ko kateri koli solastnik obvesti izvajalca o sklenjenem dogovoru in
mu predlozi izvod dogovora. Solastnik, ki je prevzel obveznosti, mora z izvajalcem podpisati poseben

{ogovor, v katerem se opredeli odjemno mesto ter ostale pravice in obveznosti solastnika in izvajalca.
Ce solastnrk, kije prevzel obveznosti do izvajalca, dolga po prvem opominu ne poravna, se Ste1e, ia so
ostali solastniki subsidiarno odgovorni za vse zapadle in neporavnane obveznosti. Vsak solastnik v
primeru subsidiarne odgovornosti iz prejsnjega stavka odgovarja za vse zapadle in neporavnane
obveznosti do celote, vkljueno s stroski in zamudnimi obrestmi. V primeru zamude s pladilom ene ali
ved terjatev s strani solastnika, ki je prevzel obveznosti do izvajalca v smislu prvega stavka tega
odstavka, lahko izvaialec zaene izstavljati raeune kateremu koli izmed solastnikov.

(6) V vedstanovanjskih stavbah (stanovanjske, poslovno-stanovanjske), v katerih ni zagotovljenega
loeenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov izvrsuje
upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroSkov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki
ureja upravljanje veestanovaniskih stavb. Plaeniki storitev so lastniki ali gospodinjstva v skladu s tem
elenom, razen ee upravnik in izvajalec skleneta pogodbo o poravnavanju obveznosti, pri aemer upravnik
nastopa za raeun lastnikov oziroma gospodinjstev.

(7) V vecstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega loeenega odjema pitne vode po posameznih
stanovan.iskih enotah, obveznost uporabnikov javne sluzbe izvrsuje upravnik stavbe, ki zagotavl.ia
porazdelitev stroskov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravl.ianje
veestanovanjskih stavb. Lahko pa se izvajalec lavne slu2be dogovori z upravnikom stavbe, da mu
meseeno zagotavlja podatke, ki so osnova za porazdelitev skoskov oziroma v primeru, ko imajo
posamezne stanovanjske enote interni vodomer, podatke o stanju na vodomerih ali o porabi vode,
ugotovljene na internih vodomerih, ee so ti v skladu z zakonom o meroslovju umerjeni. Obracun storitev
ter izstavitev racunov posameznim uporabnikom pa izvede izvajalec.

(8) Ce veestanovanjski ob.lekt nima upravnika, se lahko izva.ialec dogovori z vsemi uporabniki
veestanovan.iskega objekta o naeinu zagotavljanja podatkov za porazdelitev stroskov porabe patne vode
in obradunu, ki ga izvaja izvajalec. V tem primeru se mora z dogovorom strinjati vee kot polovica
uporabnikov.

(9) Delitev stroskov za porabljeno vodo pri veastanovanjskih stavbah iz 7. in 8. odstavka tega alena v
primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z internimi odstevalnami vodomeri, lahko izvaja izvajalec v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje vedstanovanjskih stavb, ae se tako dogovori z upravnikom
oziroma uporabniki.

(1o)Sesti do deveti odstavek tega Clena se smiselno uporabl.ia tudi za poslovne in poslovno-stanovanjske
stavbe.



II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUZBE

6.Clen
(zagotavljanje javne sluu be)

(1) Oskrba s pitno vodo na obmoeju obein se zagotavlja:
s storitvami Javne sluzbe,

- kot lastna oskrba s pitno vodo.
(2) Obeine so lastnice gospodarske javne infrastrukture In zagotavljajo izvajanje javne sluzbe v obliki

javnega podjetja na celotnem obmoeju obdin v obsegu in pod pogoji, dolooenimi s tem odlokom.
LastniStvo javnega vodovoda .le razvidno v najemni pogodbi.

(3) lzvajalec javne sluzbe na obmoeju javnega vodovoda ter upravljavec javnega vodovoda za obmoe.ie
obain Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podeetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Pol.ieane je
javno podjetje OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaska Slatina d.o.o., Cel.lska cesta 12,

Rogaska Slatina. Upravljanje in najem javnega vodovoda ter naein obraeuna in placila najemnine se
uredi v najemni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu.

(4) lzvajalec mora biti tehnidno opremljen in strokovno usposobljen za kakovostno izvajanje javne sluzbe.
Zagotavl.iati mora zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s patno vodo, upostevati vse
zakonske in podzakonske predpise s podroeja oskrbe s pitno vodo.

(5) lzvajalec mora izvajati javno sluzbo skladno s predpisi, programom za obvladovanje kakovosti
poslovan.ia, ki izpolnjuje sploSna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po standardu SIST
ISO 9001 in standardu ISO 14001 ter skladno s programom oskrbe s pitno vodo.

7.6len
(subsidiarno ukrepanje)

Obaina zagotavlja:
- izvajanje vseh storitev, doloeenih v vel.lavnih predpisih;

- flnanciranje javne sluzbe in javnega vodovoda v taksni visini, da je mozno trajnostno zagotavliati
ustrezen in predpisan obseg in kakovost storitev ter vzdrzevanje objektov, naprav in opreme
izvajalca javne sluZbe in .iavnega vodovoda;

- sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogocanja ali ome.ievanja izv4anja storitev javne
sluZbe;

- sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaseenih izvajalcev, ki izvajajo storitve javne sluzbe na
podrodju obdine;

- pisno obveScanje izvajalca o morebitnih ugovorih oziroma pritozbah uporabnikov.

8.6len
(namenska poraba sredstev)

9.Clen
(opremljenost naselij in obmocja izvajanja oskrbe s pitno vodo)

(1 ) Obeine moralo zagotavljati izvajanje storitev javne sluzbe na obmodiu poseliwe s 50 ali vea prebivalci s
stalnim prebivaliseem in z gostoto poselitve vecjo od pet prebivalcev s stalnim prebivalisoem na hektar.

(11)Uporabniki in placniki storitevjavne sluzbeiz f. in2. toeke tretjega odstavka 3. 6lena uredbe so izvajalci
drzavnih ali obdinskih javnih sluzb ali upravljavci javnih povrsin, za katere se uporablja patna voda, ki se
odvzema az .lavnega vodovoda.

('12)Uporabniki javne sluzbe iz 3. in 4. toeke tretjega odstavka 3. elena uredbe so obeine.

(1) Najemnina za uporabo.iavnega vodovoda je namenski prihodek obclne in se namensko uporablja za
investicr.iska vzdrleualna dela ali investicije na javnem vodovodu.

(2) V primeru, da znesek zaracunane naiemnine presega potrebni znesek za investicijska vzdrzevalna dela
ali investiciJe na javnem vodovodu, se lahko razlika uporabi za investicijska vzdrzevalna dela ali
investicUe na drugi gospodarskih javni infrastrukturi, ki se uporablja za izvalanje obveznih obainskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja.



(2) Ne glede na prvi odstavek tega Clena mora biti z javnam vodovodom opremljeno tudi obmodje poselitve
z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivaliseem in z gostoto poselitve manjso ali enako pet prebivalcev
s stalnim prebivaliseem na hektar, tazen Ce se na obmoeju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno ali
samooskrba objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev ob.iektov, in sta hkrati izpolnjena naslednja
pogoja:

- da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje manj kot 50 prebivalcev s stalnim
prebivaliSCem in

- da Je letna povprecna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjsa kot 1O m. pitne
vode na dan.

(3) Predvidena poselitvena obmodja morajo biti pred zaeetkom uporabe stavb na njih opreml.iena z javnim
vodovodom, ae je predvideno, da bodo na njih izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka tega
elena.

(1) Za rcbo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda je treba pridobiti vodno
, dovollenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode (v nadaljevanju: vodno dovoljenje).

(2) Vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo mora pridobiti obcina.

10.dlen
(vodno dovouenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda)

11.6len
(evidenca upravljavcev)

'l2.6len
(evidenca vodovodov)

Upravljavci lavnih vodovodov moralo pristojnemu ministrstvu porocati o:
'1. oskrbovalnem obmodju in poselitvenih obmoojih ter Stevilu prebivalcev s stalnim prebivalisdem na

oskrbovalnem obmodju;
2. tehnienih lastnostlh in skupni dolzini cevovodov vodovoda;
3. vodnih virih, ki napajajo posamezni vodovod ali vodovodni sistem;
4. pravici rabe vode za oskrbo s pitno vodo na podlagi vodnih dovoljenj;
5. rabi in namenu rabe pitne vode iz vodovodov, ki se v skladu z drugim odstavkom 4. Clena tega odloka

ne Steje za rabo v okviru storitev javne sluzbe;
6. letna rabi vode za oskrbo s pitno vodo ter kazalcih oskrbe s pitno vodo iz poroail o izvajanju javne sluzbe.

13.ilen
(doloiitev obmo6ij javnih vodovodov)

(1) Obmoeja Javnega vodovoda, kjer se izvaja javna sluzba so lokacrjsko opredeljena obmoaja s topolosko
pravilnimi polagoni, ki .iih dolooajo toake z ravninskimi koordanatami v drzavnem koordinatnem sistemu
in so prikazana na temeljni topografski karti looeno zai

1. obmocja, kjer se izvaja javna sluzba,
2. obmoaja Javnega vodovoda, kjerje predvideno izvajanje javne sluZbe,
3. obmoeje javnega vodovoda. kjer se javna sluzba izvaja, eeprav ne gre za obmoaje javnega vodovoda,4. obmooje javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajan.ie javne slu2be, deprav ne gre za obmodja

javnega vodovoda iz 2. toeke tega odstavka.
(2) Na karti, ki se nahaja pri upravljavcu javnega vodovoda so prikazana obmooja javnega vodovoda v

obeinah, kjer se izvaja lavna sluZba.

(1) Obeine morajo pristojnemu ministrstuu poroeati o vodenju evidenc o upravljavcih javnih in zasebnih
vodovodov ter o spremembah.

(2) Lastniki zasebnih vodovodov morajo obeinam zaradi porodan.ia ministrstuu posredovati podatke o firmi
oziroma imenu in sedezu upravljavca vodovoda.



III.VODOVODNO OIUREZJE, OBJEKTI IN NAPRAVE

{4.ilen
(delitev vodovodnega sistema)

l5.6len
(lastna oskrba s pitno vodo)

Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na obmoojih poselrtve in za posamezne stavbe ali gradbene
inzenirske objekte, kier obaina ne zagotavlja javne sluzbe in Ce so za taksno oskrbo izpolnjeni vsi
predpisani pogoji.

16.6len
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)

V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na
celotnem njegovem oskrbovalnem obmo6ju zagotoviti:

1 . oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki

urejajo pitno vodo in storitve javnih sluzb;
2. @dno vzddevanje objektov in opreme zasebnega vodovoda;
3. vzdcevanje zasebnega hidrantnega omrezja in hidrantov, prikljucenih nanj, v skladu s

predpisom, ki na podroaju varsva pred pozari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrezij;

4. nadzor prikljuekov stavb na zasebni vodovod,
5. monitoring kolidine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja zasebnega

vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
6. zakonsko predpisano poroeanje pristojnemu ministrstvui
7. meritve kolicin dobavljene vode in obraCun storitev.

l T.dlen
(dolo6itev upravljavca zasebnega vodovoda)

(1) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni vodovod imeti upravljavca, de oskrbuje:
1. eno ali vee stanovaniskih stavb, v katerih Je skupno pet ali vea stanovanj, v katerih prebivajo osebe s

stalnim prebivaliSdem,
2. eno ali vee stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene,

gostinskih stavb, upravnih ali pisarniskih stavb, trgovskih ali drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb
za promet ali stavb za izvalanie elektronskih komunikacrl, industrijskih stavb ali skladige in stavb
sploSnega druzbenega pomena in

(1) Vodovodno omrezje, objekti in naprave (javni vodovod), s katerim se zagotavlja izvajanje javne sluzbe,
. je v lasti obcine in Je gospodarska javna infrastruktura. Javni vodovod iz cene storitev javne sluzbe ali

su bvencij vzdrzuje izv 4alec.
(2) Vodovodno omrezje, objekti in naprave, ki je namenieno lastni oskrbi s pitno vodo in interno vodovodno

omrezje, sta v zasebni lasti in ju vzdrZujejo lastnikl, razen vzdraevanja prikljueka, ki se financira v v
skladu z dr2avnimi predpisi in tem odlokom.

(3) Javni vodovod sestavl.iajo primarni in sekundarni vodovod.
(4) lnterno vodovodno omrezje sestavljalo:

vodovodni prikljudek s spojno cevjo od sekundarnega vodovodnega omrezja, vkljueno z obradunskim
vodomerom ter zasunom pred in za vodomerom;
interna instalacr.ia z obracunskim vodomerom;
napraue za dvigovanle in zmanjsevanje tlaka (hidro postaja, reducirni ventil,...),
interni hidranti, ki so del internega vodovoda objekta in morajo biti prikl.luceni na vodovodno omrezje za
obraeunskim vodomerom ter jih vzdrzu.ie uporabnik.

IV.LASTNA OSKRBA S PITNO VODO



3. eno ali ve6 stavb ali gradbenih in2enirskih objektov, kjerje omogoeena splosna raba vode iz zasebnega
vodovoda.

(2) Lastniki zasebnega vodovoda az prejgnjega odstavka morajo sklenita pogodbo o upravlianju zasebnega
vodovoda s pravno ali fiziano osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda (firmi oiiroma imenu in
sedeZu oziroma naslovu) pisno obvestiti pristojno obcino.

(3) Ce med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo v okviru tastne oskrbe s pitno vodo, ni
dosezenega soglasia o upravljavcu zasebnega vodovoda, obeina za upravljavca zasebnega vodovoda
doloci izvajalca javne stuZbe, ki oskrbuJe sosednja posetitvena obmoe.ia.

(4) Kadar imajo stavbe iz prvega odstavka tega elena enega lastnika, ki je hkrati upravl.iavec zasebnega
vodovoda, ni treba skleniti pogodbe o upravljanju zasebnega vodovodi. Lastnik zasebnega vodovoda
mora o njegovem upravljanju pisno obvestiti pristojno obeino.

(5) Ob0ina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodovodov in njenih upravljavcev na svojem obmoeju.

18.6ten
(vodno dovoljenje za rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo)

(11 Za G)bo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, morajo

^ pridobiti vodno dovoljenje lastniki vseh stavb, kajih zasebni vodovod oskrbuje s pit-no vodo.
(2) Ce je lastnikov posamezne stanovanjske stavbe, kijih zasebni vodovod osirnule s pitno vodo vec, se

vodno dovoljenje glasi na lastnika oziroma lastnike, ki so kot lastniki stanovanjske stavbe navedena v
vlogi za pridobitev vodnega dovoljenja za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz zisebnega vodovoda.

V. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUZBE

19.dlen
(obvezne storitve javne sluibe)

(1) V okviru storitev javne sluZbe mora azvajalec na celotnem oskrbovalnem obmoeju zagotovitij1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki-urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo ter tem odlokom:

2 obvescanje uporabnikov o izvajanju.iavne sluzbe, o n.iihovih obveznostih in izvajanju javne sluZbe;3. redno vzdrzevanje javnega vodovoda;
a re!n9 vzdzevanje javnemu vodovodu pripadajoeih zunanJih hidrantnih omreziJ za gasenje pozarov v

skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred pozarom;
5. redno vzdrzevanje prikljuekov na javni vodovod, ki obsega:
- preverjanie in redno vzdZevanje prakljudka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na

zdravstveno ustreznost pitne vode in.iavni vodovod ter da je prikljueek vodotesen;
zagotavljanje delovanja obraeunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje, in
interventno vzdievanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in'puscanje iitne vode na
prikljuCku, okvare obraaunskega vodomera in podobno);

6. vodenje evidenc opravljanja storitev javne sluZbe v skladu z uredbo,
7. porodanje v skladu z uredbo;
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z uredbo,
f. izva.ianje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode in drugih nalog v javnem vodovodu

(skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode), ter zagotavljanje priporodil, ukrepov in obvestil za
odpravo neskladnosti internega vodovodnega omrez.ia v skladu z zahtevami iz predpisa, ki urela pitno
vodo,

10. monitoring kemi.iskega in mikrobtoloskega stanja vode iz zajetja za pitno vodo;
1 1 . monitoring kolieine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo

s pitno vodo in monitoring iz z4e\a za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo,
de se ta odvzema lz.iavnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,

12. oznacevanje vodovarstvenih obmocU in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s
predpisom, ki urela vodovarstveni rezim na vodovarstvenem obmoeju vodnega vira, iz katerega ravni
vodovod odvzema pitno vodo;

13. obeasno hidravlidno modeliranje javnega vodovoda;
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na.iavnem vodovodu v skladu s predpisi, ki

urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesreeami,



15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnazenja;
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so prikljueene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim

stanjem stavb na obmocju .iavnega vodovoda;
17. prikljueevanje novih uporabnikov.
(2) Monitoring kemrjskega in mikrobioloskega stanja iz 10. toeke prejsnjega odstavka se izva.ia na tistih

zaiel)th za pitno vodo, za katera je to doloeeno v programu izvajanja monitoringa, sprejetega v skladu s
predpisom, ki ureja kemijsko stanje podzemne vode oziroma v skladu s predpisom, ki urela kakovost
povrSinskih voda.

(3) lzva.lalec je dolZan z javnimi vodovodi gospodariti tako, da ohranja njihovo zmogljivost in kvaliteto
oskrbe.

(4) Vso prolektno in tehnidno dokumentacijo ter drugo dokumentacUo, ki se nanasa na finanono in
materialno poslovanJe, je izvajalec dolzan hraniti v skladu s predpisi, ki urejajo podroeje arhiviranja.

20.dlen
(program oskrbe s pitno vodo)

(1) Javna sluzba se izvaja v skladu s programom oskrbe s pitno vodo, ki ga mora pripraviti izvajalec za
obdobje Stirih koledarskih let v skladu s predpisom, ki urela oskrbo s pitno vodo.

(2) lzvalalec mora uporabnikom omogociti vpogled v potrjen program oskrbe s pitno vodo na sedeZu
izvqalca.

2l.6len
(zagotavljanje skladnosti pitne vode)

(1) lzvajalec mora zagotavljati skladnost in zdravsweno ustreznost pitne vode.
(21 lzva)alec mora imeti zaposleno odgovorno osebo za zagotavl.ianje skladnosti z zahtevami republiskega

predpisa o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovne, tehniene alizdravstvene
smeri.

(3) Skladnost mora biti zagotovljena:
na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda,

- v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami na mestu iztoka iz cisterne.
(4) lzvajalec mora izvajati notranji nadzor nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s predpisi, ki

urqajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost Zivil.
(5) V javnih objektih (vrtci, gole, bolnisnice, restavracije, hoteli ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je

posledica internega vodovodnega omrezja ali njegovega vzdrzevanja, odgovoren lastnik ali upravljavec
javnega ob.iekta.

22-tlen
(izklj uiitev odgovornosti)

(1) Ne glede na prejsnji elen tega odloka se Steje, da je izvajalec izpolnil svoje obveznosti, kadar dokaze,
da je vzrok neskladnosti interno vodovodno omrezje ali njegovo vzdrzevanje.

(2) Ne glede na prejsnji odstavek mora izva.jalec, kadar obstaja sum, da zaradi internega vodovodnega
omrezja pitna voda ni skladna, zagotoviti:

priporoeila lastnikom objektov o ukrepih za zmanisanle ali odpravo tvegania,
ustrezno obvescanje porabnikov in posredovan.ie priporodil o vseh moznah dodatnih ukrepih za
odpravo neskladnosti, ki bi jih morali sprejeti.

(3) V vseh objektih je za odpravo neskladnosti, ki je posledica internega vodovodnega omrezja ali
njegovega vzdrzevanja, odgovoren lastnik objekta ali uporabnik, razen v primerih, ko.ie za vzdZevanie
prikljueka v skladu s predpisi odgovoren izvajalec.

23.6len
(ukrepi ob pomanjkanju vode)

(1) V primeru pomanjkanja pitne vode v javnem vodovodu lahko izvajalec izda ukrep o racionalni rabi, s
katerim omeji uporabo pitne vode.

(2) O izdanem ukrepu o racionalni rabi pitne vode je izvajalec dolzan takoj, ko je to mogoae, najpozneje pa

v roku 24 ur po zadetku veljave ukrepa o racionalni rabi, s katerim se omeji uporabo pitne vode, pisno



ali po elektronska posti obvestiti obCine na obmocju katerih se uveljavlja ukrep o racionalni rabi pitne
vode in pristojni obeinski inSpektorat, uporabnike pa na krajevno obieajen naein.

(3) Ukrep o racionalni rabi pitne vode uporabnikom prepovedujejo rabo pitne vode iz vodovodnega omrezja
za namene:

1 . zalivanja vrtov, zelenic in nogometnih igrisd,
2. polnjenje bazenov,
3. pranje vozil,
4. polnjenje individualnih rezervoarjev in
5. diSdenje javnih povrsin.
(4) O prenehaniu ukrepa o racionalni rabi pitne vode je izva.ialec dol2an takoj, ko.ie to mogoae, najpozneJe

pav rcku 24 ur po prenehanju vel.jave ukrepa o racionalni rabi, s katerim je bila omejena upora6a pitrie
vode pisno ali po elektronskr posti obvestiti obeine in pristojni obeinski inspektorat, uporabnike pa na
krajevno obidajen naein.

24.ilen
(informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo)

(1) lzvajalec mora svojo organiziranost in delovanje opravljati tako, da lahko ves Cas sprejema informacue
uporabnikov o motnjah pri oskrbi s pitno vodo in da na zahtevo uporabnika motnjo, kimu onemogo&
oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda v ustrezni kolieini in kakovosti odpravi, tikol oziroma dim prej
glede na naravo motnje.

(2) lnformiranje in ukrepanje v primeru neskladnosti kvalitete pitne vode se mora izvajativ skladu z veljavno
zakonodajo.

25.dlen
(izvajanje javne sluibe v primeru izrednih dogodkov)

(1) lzvajalec mora v primeru lzrednih dogodkov izvajati javno sluzbo v skladu s programom ukrepov v
primeru izrednih dogodkov.

(2) StroSki oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega odstavka tega elena se kr1ejo iz obCinskega proraduna.

26.ilen
(kataster javnega vodovoda)

(1) Vldenje katastra javnega vodovoda obeina s tem odlokom na podlagi zakona, ki urela geodetsko
dejavnost, podell izvajalcu. Kataster je izvajalec dol2an voditi in stalno dopolnjevati v skladut predpisi
ter standardi in normativi geografskega informacijskega sistema v obliki digitalne baze podatkov. Stroski
vodenja katastra se krijejo iz proraCunskih sredstev obeine na podlagi sklenjene pogodbe. Stroski
vodenja katastra vkljuduiejo neposredne in pripadajoei del posrednih slroskov. StroSkise dolocrjo v
planu poslovanja, ki ga potrdi Svet ustanoviteljev.

(21 Javna infrastruktura lokalnega pomena primarnega, sekundarnega in transportnega omrezja javnega
vodovoda, ka se evidentira v katastru javnega vodovoda je:

- vodovodna cev,
vodohran,
vodni stolp,
vodnjak ali zajetje,
objekt in naprava za erpanje, filtriranje ali zajem vode,
razbremenilnik in ponikovalnica,
jaSek,
obJekt in naprava za obdelavo pitne vode,

- za.ietje in

- objekt in naprcva za bogatenje ali aktivno zasdito vodonosnika.
(3) V katastru .lavnega vodovoda se evidentirEo tudi mesta prikl.iueitve na javni vodovod.
(4) lzvajalec je dolzan posredovati informacije iz katastra osebam, ki za to izkazejo upraviaen interes, in

sicer v obsegu izkazanega upravicenega interesa.
(5) Skladno z dolodili zakona, ki urqa dostop do informacij javnega znae4a, je izvajalec prosilcem dolzan

posredovati vse informaci.,e iz katastra, razen tistih, za katere zakon doloca, da prositcem ne smejo biti
posredovane. lnformaciie javnega znaca.ia, ki se nanasajo na prosilca, je izvajalec dolzan sledrijemu



posredovati brezpladno, za posredovanje ostalih informacu javnega znaeaja pa Je izvajalec upravieen
zaraeunati stroske skladno s predpisi.

27 .Elen
(uporaba hidrantov)

(1) Javno hidrantno omrezje upravlja izvaialec. Zasebno hidrantno omrezje upravlja upravljavec zasebnega
vodovoda.

(2) Hidranti na javnem vodovodu so objekti in naprave kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju pozarne

varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
(3) Odvzem vode iz javnega hidranta je merjen in evidentiran.
(4) Brez predhodnega soglasja izvajalca se sme uporabljati voda iz javnega hidranta za gasenje pozarov,

izvajanju drugih nalog zascite, resevanja in pomodi ter zasditnih ukrepov ob naravnih in drugih nesreeah.
V teh primerih mora uporabnik v z$-utah po uporabi vode iz hidranta obvestiti izvajalca o kraju, easu in

kolieinah odvzema vode in morebitnih pomanjkljivostih hidrantov.
(5) Gasilska drustva so dolZna izvajati stalen nadzor nad uporabo hidrantov in izvajalcu sproti pisno

sporoeati vsak odvzem in kolicino odvzete vode ter sporoeiti morebitne tehniene pomanjkljivosti in

nepravilnosti pri uporabi hidrantov. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizienega stanja hidrantnega
prikljueka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. Podatke o hidrantih vodi izvajalec v registru hidrantov.
Povzroditelj odgovarja za Skodo, kije nastala na hidrantu po njegovi krivdi.

(6) V primeru suse se smejo za odvzem vode izjemoma, po predhodnem dovoljenju izvalalca, uporabljati
tudi hidranti. Gasilska drustva in enote za zaacito in resevanje morEo pri odvzemu vode iz hidrantov
uporabljati predpisano tehnieno opremo in izpolnjevati pogoje za odvzem zdravstveno ustrezne vode in
upravljavcu predhodno javiti mesto in kolidino odvzema. Mesto odvzema, pogoje odvzema in nadin
plaeila odvzete vode jim predpige izvajalec.

(7) Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe je dovoljen le s pisnim soglasjem izvajalca Za takSen

odvzem vode sklene uporabnik dogovor o uporabi in poravnavi stroskov za porabljeno vodo.
(8) Ob vsaka uporabi vode iz zasebnega hidranta je uporabnik dolzan nemudoma poroeati izvaialcu, in sicer

o vzroku in easu uporabe ter porabljeni koltelni vode.
(9) Na podlagi predhodnega dovol.ienja izv4alca, in ce razmere na javnem vodovodu dopuseajo tak

odvzem, je odvzem iz hidrantov dovoljen za:
1. diseenje obcinskih cest,
2. zalivanje parkov terjavnih nasadov,
3. izpiranje kanalov,
4. utrjevanje cestise ali druga gradbena dela,
5. javne prireditve,
6. protipragno Skropljenje obdinskih cest,
7. polnjenje cistern za azvoz vode uporabnikom, ki niso prikljudeni najavni vodovod.
(1o)Odjem v teh primerih je mogoc le s hidrantnim nastavkom z vgralenim obraeunskim vodomerom,

registriranem pri izvajalcu V primerih iz 1. do 7 . toeke iz tega odstavka stroske porabljene vode iz
hidrantov krije uporabnik. Uporabljena voda se uporabniku zaraduna v m'po veljavnem ceniku pitne

vode brez vkljueenih morebitnih subvencij obeine an z vkl.lucenim DDV. V primeru razvoza vode v Casu

suse uporabnikom, se obra6una porabljena voda konenemu uporabniku na m3 po vel.iavnem ceniku
pitne vode z vkljucenimi morebitnimi subvencUami obcine in z vkljudenim DDV.

(11)Stroski za vzddevanle in obratovanje hidrantnega omrezja se izvajalcu zagotovrjo iz obeinskega
proraeuna. Stroske vzdrzevanja in obratovanja hidrantnega omrezja, zamenjavo hidrantov, nabavo in
vgradnjo novih, zaraeunava izvajalec na podlagi cenika, ki ga potrdi Svet ustanoviteljev.

28.6len
(poikodbe hidranta)

(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotovlti brezhibno stanje hidranta. Stroski
odprave okvare ali poskodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnaka.

(2) Doloebe prvega odstavka tega alena se ne uporabljajo za okvare ali poskodbe hidrantov, ki nastane.lo
pri izvajanju nalog zasdite, resevanja in pomoei ter zasditnih ukrepov ob naravnih in drugih nesreeah. V
tem primeru sredstva za odpravo okvar zagotavlia obcina iz obeinskega proraouna.



29.ilen
(varovanje obstojede inf rastrukture)

(1) Vsakdo, ki na obmodju iavnega vodovoda oziroma prikljueka izvaja dela, ki lahko Skodno vplivajo na
vodovodne objekte in naprave, je dolzan pred zaeetkom del pri izvajalcu na svo.ie stroske naroditi
podatke o poteku vodovoda s pogoji za izvedbo del.

(2) V primeru nastalih poskodb je povzroeitelj Skode dolzan nemudoma obvestiti izvajatca o kraju, Casu in
vrsti poskodbe ter izvajalcu naroeiti popravilo in poravnati stroske popravila nastale poskodbe in stroske
odteeene vode.

(3) Na javnem vodovodu ali prikljuekih se ne sme graditi, postavljati objektov ali nasipati materiala, saditi
tralnih nasadov, ki lahko povzrod[o poskodbe na javnem vodovodu ali ovirajo njegovo delovanje in
vzdrzevanje. Sprememba nivelete terena nad vodovodom je mozna le s soglasjem izvajalca in pod
pogoja, ki .iih doloei izvajalec. Kdor gradi, opravlja vzdrzevalna dela, rekonstrukcije in druga dela v
obmoaju javnega vodovoda ali prikljucka, mora pred opravljanjem teh del pridobiti predhodno pisno
soglas.ie izvajalca. Pri trajni spremembi okolice mora investitor pri izvajalcu naroCiti in poravnati stroske
prilagoditve elementov oziroma globino vodovodnega omrezja novi niveleti in rabi terena.

30.dlen
(zagotovitev prehoda)

32.6len
(prenos novozgrajenih vodovodov)

('l) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdzevanja prikljueka mora lastnik nepremidnine, preko
katere je potreben prehod za dostop do javnega vodovoda, dovoliti prehod izvajalcu.

(2) lzvajalec mora lastniku nepremienine v primeru iz prvega odstavka tega Clena nepremiCnino vzpostaviti
prvotno stanje.

(3) Mesto, kjerje vgrajen vodomer, mora biti vedno dostopno izvajalcu.

31.dlen
(obveznosti drugih izvajalcev del)

(1) lzvajalci del pri vzdzevanju, rekonstrukciji ali gradnji novih infrastrukturnih in drugih objektov, in lastniki
ter uporabniki zasebnih zemljise, po katerih poteka javni vodovod, morajo pred zacetkom del pisno
obvestiti izvajalca o nadinu in vrsti predvidenih del, ter pridobiti niegovo soglasje. lzvajalec mora na
zahtevo izvajalca del iz tega odstavka, oziroma lastnika ali uporabnika zasebnega zemljisca, v katerem
poteka javni vodovod, v naravi ozna6iti traso javnega vodovoda. Po zaklJu6ku del izvajalecjavne sluZbe
na stroske izvajalca del oziroma lastnikov ali uporabnikov zasebnih zeml.,isc pod pogoji iz tega Clena
vzpostavijavni vodovod v prvolno stanje.

(2) upravl.iavci drugih omrezU (elektrika, javna razsveujava, telefon, kabelska TV, optika, plinovod, toplovod,
meteorna kanalizacija ...) morajo pred izvedbo del na svojih objektih pisno obvestiti izvajalca o nacinu
in vrsti predvidenih del ter pridobiti njegovo soglasje. Pri opravljanju del na svojih objektih in napravah
morajo izvajalci del zagotoviti skladnost s tem odlokom in tehnidnlm pravilnikom tako, da ostane Javni
vodovod nepoSkodovan.

(3) V primeru poSkodb iz prvega in drugega odstavka tega 6lena izvajalci del, lastniki ter uporabniki
zasebnih zemljiSC oziroma upravljavci drugih omre2ij odgovarJajo za vso povzroeeno poslovno in
neposlovno 5kodo. Popravilo javnega vodovoda oziroma prikljudkov z vzpostavitvijo v prejSnje stanje
lahko izvede izkljudno izvajalec na stroske povzroditelja okvare.

(4) lzvajalci del iz prvega in drugega odstavka tega dlena mora.io po zakljueku vzdr2evalnih del ali gradnje
na svo.ie stroske vzpostaviti javni vodovod ali prikljuaek na javni vodovod v prvotno stanje tako, da vaa
dela opravlio pod nadzorom upravljavca javnega vodovoda in javno povrsino vrniti v prvotno stanle.
Stroski nadzora so doloeeniz veljavnim cenikom izvalalca, ki ga potrdi Svet ustanoviteljev, in bremenijo
izvajalca del, uporabnika oziroma lastnika.

(1) Kadarje s pogodbo o opremljanJu doloaeno, da bo novozgrajeno vodovodno omrezje s pripadajoeimi
objekti obravnavano kot javni vodovod, je investitor novozgrajenega vodovodnega omreZja in objektov
dolzan po kondani gradnji s pogodbo le-tega predati v last obeini.



33.ilen
(prenos zasebnih vodovodov v jayno infrastrukturo)

(1) Obstojedi vodovod (zasebni, lokalni ali vaski vodovod ipd.), ki ni v lasti obcine, se lahko prenese v
lastnistvo obeine z medsebolno pogodbo med dosedanjim lastnikom ter obdino. V pogodbi se doloeuo
vse njune medsebojne obveznosti.

(2) Za prenos vodovodnega sistema v last obdine in upravljanje izvajalcu morajo biti izpolnleni naslednji
pogoJi:

1. vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (projekt izvedenih del - ee je izdelan,
elaborat geodetskega posnetka, popis in nadrt omrezja, objektov in naprav, evidenco prikliuakov
uporabnikov, vodno dovoljenje in predlog odloka o zaseiti vodnega vira);

2. vodovod, ki se predaja, mora ustrezati dolocilom tega odloka in Tehnienega pravilnika, razen v primeru
starejsih obstojeeih vodovodov, za katere bo obcina po prevzemu zagotovila sanacijo;

3. izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s flnanenim ovrednotenjem (knJigovodska vrednost, ee
je znana, ali cenitev);

4. pred postopkom o prevzemu se mora izvrsiti terenski pregled obstojecega vodovoda in narediti zapisnik
o pomanjkljivostih na vodovodnem sistemu, kije osnova za pripravo programa sanacije.

5. sprejet in ocenjen mora biti program sanaci.ie, avtomatizacije in razvoja vodovoda, izdelana ocena
stroskov ter zagotovljena sredstva za potrebno sanaci.io vodovoda;

6. urejene mora.lo biti vse sluznostne pogodbe ali lastnistvo za zemljisca, na katerih se nahaja.io objekti in

naprave, in se morao glasiti na obeino in na izvajalca;
7. urejena mora.io biti vsa lastniska razmerja med dosedanjimi lastniki in obdino, povezana z vodovodom,

ki je predmet pogodbe;
8. postopek prevzema vodovoda mora biti izpel.ian dokumentirano s podplsom zapisnika o primopredaji.
(3) Na vseh odjemnih mestih vodovoda morajo blti v primerih iz tega dlena v roku treh mesecev od

prevzema vodovoda v zunanjih vodomernih ja3kih vgra.ieni obradunski vodomeri, ki morajo biti
pregledani in Zigosani, skladno z veljavnimi predpisi o meroslovnlh zahtevah za vodomere; tip vodomera
mora ustrezati zahtevam izvajalca skladno s Tehnienim pravilnikom. Zunanji vodomernijaski mora.io biti
dostopni in grajeni skladno s Tehnidnim pravilnikom. Uporabniki so do12ni pri izvajalcu naroditi, omogoeiti
in pladati vgradnjo obracunskih vodomerov.

(4) Obaine prevzete vodovodne sisteme s pogodbo predajo izvaialcu v upravljanje in najem.

VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE S PITNO VODO

34.6len
(obveznost prikljuditve na javni vodovod)

(1) Ce se v stavbi oziroma gradbenem inzenirskem objektu na poselitvenem obmoeju, kjer se zagotavlja
oskrba s pitno vodo s storitvamijavne sluzbe, rabi pitna voda, mora lastnik stavbe oziroma gradbenega

inzenirskega objekta zaradi oskrbe s pitno vodo pridobiti soglasje izvlalca za prikljueitev in urediti
sluZnostno pravico za obratovan.ie in vzdrZevanje ter zagotoviti izvedbo prikljuCka stavbe na sekundarni
vodovod.

(21 Za prcvzem omrezja in pripadajoeih objektov iz prvega odstavka tega alena v upravljanie izvajalcu mora
bati predlozena naslednja dokumentacUa:

1. gradbenodovoljenje,
2. projekt izvedenih del,
3. elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in obvestilo o vpisu v kataster gospodarske javne

infrastrukture.
4. zapisnik o opravljenih tlaenih preskusih vodovodov,
5. meritve o ustreznosti hidrantnega omrezja,
6. poroeilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti vodovodnega omrezja in objektov ter pitne vode,
7. zapisnik o uspesnem tehnienem pregledu,
8. uporabnodovoljenie,
9. garancijske izjave in dokazila (kvaliteta izvedbe, vgrajeni materiali, odprava napak v garancijski dobi),
10. vrednost vodovodnega omrezja in objektov, kile doloeena na podlagi raeunov za izgradnjo ali na podlagi

cenitve,
1 'l . notarsko overjene sluznostne pogodbe, ki se morajo glasiti na obe ino in na izvajalca.



(2) lzuaialec ne sme dopustiti prikljuaitve uporabnika na javna vodovod, Ce uporabnik za prikljuoitev ni
pridobil soglasja za prikljuaitev in ni uredil sluznostne pravice.

(3) Na poselitvenem obmoeju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno vodo s storitvamilavne sluzbe, prikljueitev
na javni vodovod ni obvezna in lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zase-bnega
vodovoda, namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, ae je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inzenirskega objekta od javnega vodovoda je veeja od
200 m ali
izvedba prikl.iueka stavbe oziroma gradbenega inzenirskega objekta na javni vodovod je
povezana z nesorazmernimi stroski, kijih lahko ovrednoti usposobljen strokovnjak, pri eemer.ie
breme dokazovanja na investitorju, in
ima pridobljeno veljavno vodno dovoljenje.

35.ilen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)

(1) v stavbi, ki lezi znotra1 obmoa.ia javnega vodovoda, kier se izvaja javna sluzba, ni dovoljena lastna
oskrba prebivalcev s pitno vodo.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega Clena je v stavbi, ki Se ni prikljudena na.iavni vodovod in so postopki
prikljueitev v teku, do prikljueitve na iavni vodovod dovoljena lastna oskrba s pitno vodo.

(3) Zajetja za pitno vodo, iz katerih se s pitno vodo oskrbuje Javni vodovod, se ne sme.io uporabljati za lastno
oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe vode, razen de gre za oskrbo s'pitno vodo iz javnega
vodovoda, za katero ie pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

36.ilen
(prikljuditey stavb na javni vodovod)

(1) Predvideno poselitveno obmoeje mora biti pred dajanjem v uporabo novih stavb ali gradbenih in2enirskih
objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, opreml.ieno z.lavnim v6dovodom skladno z
doloebami uredbe in tega odloka.

(2) Na predvidenem poselitvenem obmodju izvajalec ne sme prikljuoiti stavb ali gradbenih in2enirskih
objektov na javni vodovod, 6e na obmooju ni zagotovljenega odvajanja in disdenia odpadnih voda v

.-. :l.l"d! s predpisom, ki ure.Ja odvajanje in Ciseenje komunalne odpadne in padavinske vode.
(3) Na obstojedem ali predvidenem poselitvenem obmoe.iu izvajalec ne sme priklueiti na javni vodovod

nestanovaniskih stavb ali gradbenih in2enirskih objektov, de lastnik stavbe oziroma in2eniiskega objekta
ni pridobil vodnega dovoljenja in gre za rabo vode az javnega vodovoda, za katero je trebi pridobiti
vodno dovoljenje.

(4) Stavba ali gradbeni inzenirski obiekt, ka leZi znotra1 obmodja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna
_ sluzba, morata biti prikljucena najavni vodovod v skladu z dolocili tega odloka.

(5) Na javni vodovod mora biti prikljueena vsaka stavba ali gradbeni inlenirski objekt posebej, zanje ga
mora biti zagotovl.jeno merjenje porabe pitne vode z obradunskim vodomerom.

(6) V veestanovaniskih stavbah mora biti za posamezen del stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovlJeno
merjenje porabe pitne vode z loeenimi obraCunskimi vodomeri.

(7) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenim inzenirskem objektu mora biti zagotovl.ieno z
obracunskim vodomerom, do katerega lahko dostopa izvajalec.

(8) Ne glede na sesti odstavek tega dlena se v primerih, ko se na kmetuskem gospodarstvu ali v
nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokrozeno celoto in imajo enega lastni-ka, s pitno vodo iz

.-. i?r!"s" vodovoda oskrbuie vee stavb, lahko zagotavrja odjem pitne vode nl enem odjemnem mestu.
(9) Naertovanje in gradnjo prikUucka na javni vodovod moia zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega

inzenirskega objekta, ki se prikljucuje na javni vodovod.

37.iten
(prikljudek stavbe na javni vodovod)

(1) Lastnik novega objekta, ki je. nahaja znotraj obmocja .javnega vodovoda se mora prikljuciti na javni
vodovod v Sestih mesecih po izgradnji objekta oziroma najkasneje pred vselitvijo v objekt oziroma pred
prieetkom uporabe objekta.

(2) Lastnik obstojedega objekta, ki.se nahala znotral obmocja, kjer se gradi iavni vodovod se mora prikljueiti
na javni vodovod v roku Sestih mesecev po pridobitvi uporabnega d-ovoljenja za ta vodovod in po



obvestilu izvajalca. Obvestilo izvialca mota biti vroeeno v skladu z zakonom, ki ureja splosni upravni
postopek.

38.6len
(storitve v zvezi s prikljuiki stavb na sekundarni vodovod)

39.ilen
(prikljuEek stavbe ali gradbeno inienirskega objekta po namenu)

(1) Prikljueek stavbe najavni vodovod je po namenu lahko:
1. stalni prikliucek, namenjen stalni dobavi vode za potrebe gospodinjstev, industrre in javne porabe

(pranje cest, zalivanje parkovnih povrsin, polnjenje cistern), in
2. zacasni orikliuoek, namenjen za zaeasne potrebe, kot so: sejmi, razlicne krajevne prireditve, gradbisani

prikljueki, itd. in so po posebni pogodbi casovno omejeni na dve leti.
(2) Prikljueek mora biti izveden v skladu s tem odlokom, Tehnianim pravilnikom in pogoji soglasja

izvajalca. lzvajalec.ie dolzan na lastne stroske nacrtovati in zgraditi prikljudek ter azvesti prikljucitev
najkasneje v tridesetih dneh, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- pisna vloga uporabnika za izvedbo prikljucka mora brti popolna,
uporabnik je izpolnil vse pogo.ie iz soglasja izvajalca,
izvajalec je preveril. ali so bila izvedena vsa dela na nadin, doloden v Tehnicnem pravilniku, in

uporabnik je poravnal vse obveznosti do obeine oziroma izv4alca.
(3) Vsaka sprememba dimenzije prikllucka se obravnava kot nov prikljueek. Uporabnik lahko pod pogoji iz

tega odloka pisno naroci zacasni ali stalni odklop prikljueka, ki se izvede na stroske uporabnika v skladu
s tem odlokom in Tehnienim pravilnikom. Stalni odklop prikljueka pomeni fizicno izvedena dela odklopa
na odcepnem prikl.iuenem ventilu ali T-kosu prikljuene cevi pri sekundarnem vodovodu. V primeru
ponovnega priklopa si.ie uporabnik dolzan pridobiti novo soglasje v skladu z doloaili iz tega odloka.

40.6len
(za6asni prikljuEek stavbe ali gradbeno inienirskega objekta)

(1) lzvajalec lahko investitorju, kije izpolnil vse pogoje za prikljueitev najavni vodovod iz drugega odstavka
39. elena tega odloka, omogoei izvedbo gradbisenega prikljuoka za dobo najveC 24 mesecev.

(2) ZaCasna prikljuditev na .iavni vodovod je dasovno ome.iena in je mozna le z zaeasnim prikljuekom v
trEanju do dveh let. Ta se lahko s pisnim zaprosilom lastnika podaljSa do dokondanja objekta in prieetka
uporabe.

(3) Postopek za prikljucitev zacasnega prikljueka le doloden v Tehnienem pravilnlku.
(4) Ce lastnik zacasnega prlkljueka po preteku dveh let ni podal vloge za podaljSanje, lahko izvajalec po

poteku roka, prikljueek kadarkoli ukine.
(5) Zaaasni prikljudek na Se nezgrajen objekt se izvede v jasku na trasi konene izvedbe prikljueka.
(6) Zaeasni prikuucek se lahko spremena v stalni prikljudek, ko ima stavba ali gradbeno inzenirski ob.iekt

ureleno odvajanje in Ciscenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, ki ure.lajo odvajanje in

Cisaenje komunalne in padavinske odpadne vode ter izpolni ostale pogoje iz 2. odstavka 39. elena tega
odloka.

41.Elen
(stalni prikljuiek stavbe ali gradbeno inienirskega objekta)

(1) Stalni prikljueek stavbe ali gradbeno inzenirskega objekta pomeni trajno, aasovno neomeieno
prikljucitev na javni vodovod.

(2) Postopek za prikljuaitev trEnega prikljuoka je dolocen v Tehnicnem pravilniku.

lzvajalec mora vzddevali prikljueek, uporabnik pa mora dopustiti preverjanje izvedbe in delovan.le
prikluaka ter njegovo vzdd evanje.



42.dlen
(namakalni prikljudki)

(1) Na.vodooskrbnih obmoejih, kjer javni vodovod to dopusca, je po predhodnem sogtasju izvajalca in s
pridobljenim vodnim dovoljenjem s strani uporabnika mogoae izvesti priklop najavnivodovod zi potrebe
namakanja. lz namakalnih prikl.iuCkov se sme uporabljata voda izkljueno za namakan.ie, vendar najvee v
kolidinah, ki so dopustne po vodnem dovoljenju. V prameru redukcij dobave vode je kot prva omelena
poraba vode na namakalnih prikljuCkih.

(21 Za izgradnjo namakalnega prikljueka se uporabl.iajo doloebe, ki verajo za ostale vrste prikljudkov iz tega
odloka.

(1) lzvajalec skrbi za redno vzdrzevanje prikljucka stavbe tako, da ni negatlvnih vplivov na zdravstveno
ustreznost pitne vode in zagotavlja interventno vzdrzevanje v primeru nepredvidljivih dogodkov v skladu
z uredbo.

(2) Vzddevanje prikljueka obsega:
1. vzdrzevanje vodomera, ki obsega zagotavljanje delovanja obraounskega vodomera v skladu s predpisi,

ki urejajo meroslovje (obnavlianje vodomera, redni pregledi in menjiva vodomera ter zagotavllanje
veljavnosti vodomera),

2. tekoae vzdrzevanje prikljudka, ki obsega prever.ianle in redno vzdrzevan.je prikljueka tako, da ni
negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da 1e priftludek vodotesen
(popravilo okvar na prikljuoku in zagotavljanje funkcionalnosti prikljucka);

3. obnovo prikljueka, pri eemer se mora prikljueek obnoviti, 6e:
njegovo stanje kaze na stopnjo dotraJanosti, ki povzroea okvare in zaradi tega vodne izgube;
njegovo stanje ogroza varnost oskrbe z vodo;
je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialovl
je to potrebno zaradi obnove javnega vodovoda;

4. interventno vzdievanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (lomi in puseanje pitne vode na prikljuCku
in podobno).

(3) Vsa vzdrZevalna dela na prikl.iuCku iz prejSnjega odstavka tega 6lena izvaja izvaialec ali po njegovem
pooblastilu za to usposobljeni izvajalec.

(4) Meseeni stroski za vzdieva e prikljueka stavbe so doloceni glede na zmogljivost prikljueka an dimenzUo
obraeunskega vodomera skladno s predpisi o oblikovanju cen javne slu2be.

(5) lzvajalec je dolzan vzdrZevati prikl.iucke v naslednjem obsegu:
1. vzdievanle prikljudka, kjer se obracunski vodomer nahaja Lven objekta:

od odcepa sekundarnega vodovoda do vkljucno vodomernega laSka,2. uzdrlevan)e prikuudka pri obstojeeih objektih, kjer so obraeunski vodomeri v objektu (v kleti, stanovanju,
ipd.):
od odcepa sekundarnega vodovoda do zunanjega roba objekta ali roba drugih zidanih ali asfaltiranih
povrSin in obraeunski vodomer,

3. vzdrzevanje prikl.iucka pri veestanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in poslovnih objektih, ki imajo
obradunski vodomer v objektu in interne vodomere za posamezne enote:
od odcepa sekundarnega vodovoda do zunaniega roba objekta ali roba drugih zidanih ali asfaltiranih
povrSin in obracunski vodomer; vzdZevanje internih vodomerov ni obveznosiizvqalca,4. vzdrzevanie prikljueka pri veCstanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in poslovnih ob.iektih, ki imajo
obraeunski vodomer izven objekta in interne vodomere za posamezne enotel
od.odcepa sekundarnega vodovoda do vkljueno vodomernega Jaska z obraeunskim vodomerom;
vzdZevanje internih vodomerov na obveznost izvajalca,

5. vzdZevanje prikljudka pri veestanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in poslovnih objektih, kjer ima
vsaka enota lasten obraeunski vodomer, ki so namesceni znotraj objekta:
od odcepa sekundarnega vodovoda do zunanjega roba objekta ali roba drugih zidanih ali asfaltiranih
povrsin in obradunske vodomere,

6. vzddevanie prikljuaka pri vecstanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in poslovnih objektih, kjer ima
vsaka enota lasten obraeunski vodomer, ki so namesceni zuna.l ob.lekta:
od odcepa sekundarnega vodovoda do vodomernega jaSka in obr;eunske vodomere.

43.tlen
(vzdrievanje prikljudka stavbe)



tl4.6len
(okvare na prikljudkih in vodomerih)

(1) Uporabnik mora vsako okvaro na prikljueku ali obraeunskem vodomeru prijaviti azvajalcu. lzvajalec mora
odpraviti okvaro najkasneje v roku 15 dni. Ta rok se lahko podaljsa, Ce mora izva.ialec pridobiti zakonsko
potrebna soglasja.

(2) Ce na prikljudku ali obradunskem vodomeru nastopi okvara po krivdi uporabnika, plaea stroske popravila
uporabnik po ceniku izvEalca.

45.6len
(spremembe na prikljuikih)

('l) Sprememba dimenzije prikljudka, trase, merilnega mesta in ostale spremembe se obravnava na enak
nadin, kot da gre za nov prikljueek.

(2\ lzv4alec je dolzan obvestiti uporabnika o vsaki sprememba pogojev prikljucevanja na javni vodovod.
uporabnik pa je dolzan sporoeiti lzvalalcu vsako spremembo, ki je vezana na od.iem vode, in sicer v 15

dneh od nastale spremembe ter dostaviti uradno vel.iaven dokument, kije podlaga za spremembo.

(1) Uporabnik lahko pisno naroci odklop prikljudka, ki se izvede na stroske uporabnika v skladu s tem
odlokom in Tehnienim pravilnikom.

(2) Stalni odklop prikljudka pomeni fizieno izvedena dela odklopa na prikljuenem ventilu ali prikljudne cevi
pri sekundarnem vodovodu. V primeru ponovnega priklopa je uporabnik dolzan pridobiti soglasje
izvajalca v skladu z dolodila tega odloka in Tehnienega pravilnika.

(3) lzvajalec prekine dobavo vode in ukine prikljueek, ee uporabnik pisno odpove prikljueek in zahteva
prekinitev dobave vode. Ukinitev prikljucka na javnem vodovodu je dovoljena samo v primerih ruSenja
prikljucenega objekta, v primerih zapuseenih objektov, ki jih ni mogoee uporabljati in so neprimerni za
bivanje in v primerih, ko gre za zaeasen prikljueek. lzvedbo ukinitve prikljuoka izvrsi izvajalec. Ukinitev
prikljucka se uporabniku zara6una po dejanskih stroskih.

(4) Prikljuaek izvajalec ukine tako, da:
fizidno odstrani prikljUdni ventil ali cev, vkljuano z demontazo vodomera,
izbrise prikljuaek iz katastra,
vnese v evidenco uporabnikov ukinitev prikljueka.

Ponovni priklop se v taksnem primeru izvede po postopku, kot da gre za nov prikljudek.
(5) V primeru, da uporabnik odjemnega mesta prikljueka zaaasno ne pokebuje, ga lahko na podlagi

soglasja izvajalca preda v zadasno mirovanje. V tem primeru se odstrani obraeunskih vodomer iz
vodomernega jaSka, cev pa blindira. PlaCilo stroskov odstranitve obraeunskega vodomera ter blindiranja
cevi kraje uporabnik. V easu mirovanja se uporabniku zaraounava fiksni del cene oskrbe s pitno vodo -
omreznina.

(6) lsti lastnik lahko zahteva ponovni priklop ob plaoilu stroskov priklopa v roku treh let, ee je prikljucek
skladen s Tehnianim pravilnikom, sicer mora prikljueek urediti v skladu s Tehnicnim pravilnikom, po tem
roku poteka ponovni priklop po enakem postopku kot novi priklop.

(7) Ce se pri objektu, kjer je prikl.iueek v mirovanju menja lastnik, poteka ponovni priklop pa enakem
postopku kot novi priklop.

(8) lzvajalec lahko ukine prikljueek na zapuscenem objektu, kjer niznanega lastnika in ni mogoee ugotoviti
plaanika storitev. V taksnem primeru se prikl.iuCek izbrise iz katastra, v evidenci uporabnikov pa se
od.iemno mesto deaktivira

(9) Ponovni priklop taksnega objekta poteka po enakem postopku kot nov priklop.

46.6len
(ukinitev prikljudka)
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VII.PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV

47.e|en
(obveznosti izvajalca)

) V zvezi z izvajanjem javne sluzbe je izvajalec dolzan:
zagotavljati obratovanje javnega vodovoda,
naartovati in izvajati vzdrzevalna dela na javnem vodovodu,
izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj projektant
izdela prgektno dokumentacro ukrepov na javnem vodovodu,
izdelovati programske resitve, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami in resitvami za
izvedbo javnega vodovoda v okviru opremljanja zemljiSC za gradnjo,
izvajati strokovni nadzor nad gradnjo omrezja, objektov in naprav javnega vodovoda,
vzdzevali prikljudke,
izvajatl nadzor nad montaZo prikl.iueka, v primeru, da monta2o izvede drugi izvajalec del s priznano
usposobl.ienostjo,
vzdievati in zamenjevati obraeunske vodomere skladno s predpisi o meroslovju,
izvajati notranji nadzor skladno s predpisi o pitni vodi,

. pisno in v sredstuih javnega obvescanja oziroma na kra.ievno primeren naein, obvesoati uporabnike o
Casu kajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode ali o spremembah kakovosti vode,

' voditi kataster vodovoda in druge evidence in omogoCati obeinam dostop do podatkov iz katastra
vodovoda,

. odoitavati obradunske vodomere in obraeunavati porabljeno vodo,

. izvalati javna pooblastila,

. na javnem vodovodu preizkusati in vzdrzevati hidrante za zagotavljanje oskrbe z vodo,

. nadzojovati izvajalce del pri gradnji gospodarske infrastrukture ter iastnike ali uporabnike zasebnih
zemljise v delu, kier poteka javni vodovod,

'16. dvigovati raven odpornosti javnega vodovoda na naravne in druge nesreee skladno z zagotovljenimi viri
financiranja,

17. izv,ali priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja javnega vodovoda po naravnih in drugih
nesreeah oziroma priprave za nadomestno oskrbo z vodo in v okviru priprav izdelal ustrezne nae(e
zaScite in resevanja ter nacrte dejavnosti,

'18. izvajati nadomestno oskrbo z vodo ob prekinitvah dobave skladno s tehnicnimi zmoznostmi,
19. izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
(2) lzvajalec je dolzan vsako leto pripraviti predlog letnega plana za prihodnje leto in ga predloziti v

obravnavo nadzornemu svelu in v potrditev Svetu ustanoviteljev. Letni plan sprejme Sve[ ustanovitel.iev
do zadnjega delovnega dne v novembru za prihodnje leto. Letni plan vsebuje predvsem:
obseg predvidenih investicrj v sredstva izvajalca in javni vodovod,
obseg predvidenega rednega izvajanja javnih sluZb,
ukrepe za doseganje okolskih ciljev, skladno z zakonodajo,
planske kalkulactje cen,
merila za delitev posrednih (splosnih) stroskov med posamezne dejavnosti ali storitve.

(3) lzvajalec je dolZan pripraviti in predlo2iti nadzornemu svetu poro6ilo o polletnem poslovanju, ki mora
vsebovati predvsem:
podatke o izvajanju investicij v sredstva izvaJalca in javni vodovod,
podatke o kolidinskem obsegu izvajanja javnih slu:b v primerjavi s planiranim,
izkaze poslovnih izidov po posameznih javnih sluZbah.
Nadzorni svet mora obravnavati porodilo o polletnem poslovanju najkasneje do 30. septembra. V
primeru izrednih razmer ali visje sile se v dogovoru z upravo lahko ta rok podaljsa.

48.6ten
(vodenje evidenc opravljanja storitev javne sluibe)

(1) lzvajalec javne sluzbe mora pri upravljanju .iavnega vodovoda voditi evidenco o'1. javnih vodovodih, s katerimi upravlja, in obmoejih javnih vodovodov;
2. uporabnikih;
3. prikljuekih in odjemnih mestih;
4. zajetlin za pitno vodo in rezervnih zale\lh za pitno vodo;
5. vodnih Vavicah za zaje\a iz prejsnje alineje;

8.
9.
10

11

12
13
'14

15



6. vodni bilancijavnega vodovoda,
7. vzdrleuanju in eisoenju javnega vodovoda
8. stroskih in cenah izvajanja storitev javne sluzbe.
(2) lzvajalec mora dokumentacUo o evidencah v skladu s tem elenom hraniti najmanj deset let

49.6len
(pravice uporabnikov storitev javne sluibe)

(1) Uporabniki imajo na obmocjih, kjer Je zagotovljen javni vodovod, pravico do tralnega, nemotenega in
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne sluzbe, ki Je enako dostopna vsem uporabnikom na obmoeju
obCine.

(2) Uporabnik ima na podlagi predhodnega soglasja izvajalca in pod pogoji, kijih doloai izvajalec, pravico:
1. zaaasne ali trajne prikljueitve stavbe skladno z odlokom,
2. spremeniti dimenzr.io prikljudka, traso prikliuaka in vodomerno mesto,
3. izvesti dodatna dela na prikljudku 

,

4. poveeati odjem pitne vode,
5. zaeasno odklopiti prikljueek,
6. odstranitiprikljudek.

50.dlen
(obveznost uporabnikov)

Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1 . pridobiti moraJo soglasje izvajalca in urediti sluznostno pravico obratovania in vzdZevanja za prikl.iueitev

na javni vodovod, pri demer se mora sluznostna pravica glasiti na izv4alca.
2. prikljuciti se na javni vodovod skladno s tem odlokom ter za vse posege na objektih in napravah pridobiti

soglasie izvajalca;
3. redno vzddevati interno vodovodno omrezje;
4. izv4ali zaseito vodomernega mesta in obraeunskega vodomera pred zmzovanjem, vdorom talne in

odpadne vode ter fizicnimi poskodbami;
5. izvajalcu omogociti dostop do vodomernega mesta in vodomera;
6. zagotavljati dostop izvajalcu za opravljan.ie del na svojem zemljisdu v zvezi z vodovodnim prikljuekom

in javnim vodovodomi
7. izva)alcu omogoCiti pregled ustreznosti prikljucka oziroma internega vodovodnega omrezja;
8. skrbeti za dostopnost in vidnost zasuna (mesta prikljueitve na .iavni vodovod) na svojem prikljudku;
f. izvajalcu omogoeiti vzoreenje pitne vode na internem vodovodnem omrez.iu;
10. obveSCati izvajalca o okvarah na javnem vodovodu in prikUudku ter omogoeiti izvedbo odprave okvare

ali obnovo.javnega vodovoda, ee gre za javni vodovod, ki poteka po zemljiseu, ki ni v lasti obetne,
11. dopustiti obnovo prikljueka in poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami

izvajalca,
12. ne sme dovoliti prikljuCitve objektov drugih lastnikov na svoje interno vodovodno omrezje ali prikljuoek

brez soglasja izv 4alca
1 3. povrniti Skodo povzroceno na javnem vodovodu, ki je povzrocena zaradi del v zvezi z n.iihovim objektom

ali zaradi motenj, ki bi jih povzrooil z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim udinkom na kakovost
vode v javnem vodovodu;

14. prikliuciti se na javni vodovod ob upostevanju pogojev in soglasja izvajalca ter izjave o opravljenem
izvajalcevem nadzoru izgradnie prikludka;

'15. ure.lanje medsebojnih delitev stroskov, kadar se storitev obradunava preko skupnega obraeunskega
vodomera; osnova za obraeun storitev v veostanovanjskih objektih Je Stevilo oseb, ki prebivajo-v
posamezni stanovan.iski enoti ali podatki internih vodomerov, osnova za obraeun storitev porabe vode
v stanovanjsko - poslovnih objektih, v primerih, ko meritev individualnega od.lema ni mogoda, se poraba
vode najprej razdeli glede na razmerje med stanovanjskimi in poslovnimi enotami po povrSini, potem pa
velja razdelitev za stanovanjske enote po Stevilu oseb, za poslovne enote pa po povrsini posamezne
enote. osnova za obraoun porabe vode preko skupnega vodomera v primeru objekta z veC apartmaji,
je povrsina posameznega apartma.iai v kolikor upravnik stanovanjsko-poslovne stavbe, poslovne stavbe
z vec poslovnimi enotami ali stavbe z vee apartmaji v soglasju z uporabniki predlaga drugacen nadin
razdelitve porabe vode, ga mora izvajalec javne sluzbe upogtevati;

16. dolociti plaanika storitev Javne sluzbe v primeru, ko ima individualni objekt vea lastnikov, skladno s tem
odlokom;



17. izvrsevati vardevalne in ostale ukrepe v primeru visje sile ali upravicene prekinitve dobave pitne vode;
'18. uporabl.iati storitev javne sluzbe na naein, ki ne poslabsule uporabe storitev javne siuzbe s strani drugih

uporabnikov in na naCin, ki ne vpliva na kakovost vode v javnem vodovodu;
'19. plaeevati 'aeune za dobavo pitne vode v roku, navedenem na raounu;
20. fizieno loditi prikljueek javnega vodovoda od zasebnega vodovoda;
21. na obmo6ju, kjer je zgrajen javni vodovod, koristiti vodo iz lastnega vara (za katerega mora imeti

pridobljeno vodno dovolienie) le za zalivanje vrta, zelenic ipd. ter kot sanitarno vodo, prepovedana pa
je lastna oskrba s pitno vodo,

22. obvestiti izvajalca in pridobiti niegovo dovoljenje v primeru nameravanega dnevnega odvzema v kolicini
5 m" ali vee od povpreene dnevne porabe pitne vode iz javnega vodovoda (na primer za polnjenje
bazena).

51.6len
(obveznost sporoianja sprememb)

(1) Uporabnik mora izvajalca pisno obvestiti v roku 15 dni od nastanka naslednjih sprememb:
naslova,
lastniStva,
najemnih razmerij,
plaenikov,
uporabnikov,
fizionih sprememb na stavbah ali gradbenih in2enirskih objektov,
ostalih sprememb, ki kakorkoli vplivajo na uporabo ali obradun storitev javne slu2be.

(2) v primerih iz 2. do 5. alineje 1 . odstavka tega dlena je sprememba mozna pod pogojem, da dosedanji
uporabnik izvajalcu posredu.ie pisni dogovor, sklenjen med dosedanjim in novim uporabnikom rn so
poravnane vse obveznosti dosedanjega uporabnika oztoma na podlagi obvestila v skladu s tretjim
odstavkom 5. clena tega odloka. Ce se obraeun storitev javne stuibe izriala na podlagi obraCunskega
vodomera, mora dogovor iz prejSnjega stavka vsebovati stanje vodomera na dan spremembe.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega alena se v primeru smrti uporabnika zaraCunavajo lastnikom, razen v
primeru dogovora med solastniki.

VIII. NACRTOVANJE VODOVODA

52.dlen
fiavna pooblastila izvajalca javne sluibe)

('l ) lzvajalec v okviru storitev javne slu2be izdaja smernice za nadrtovanje predvidene prostorske ureditve,
mnenja k dopolnlenim predlogom prostorskega akta, projektne pogo.ie k idejni zasnovi, mnenja k
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasja za prikljueitev na javni vodovod v skladu s
predpisi, ki urelajo graditev objektov in urejanje prostora.

(2) Za izvajanje nalog iz prejSnjega odstavka tega alena mora imeti izvajalec zaposleno osebo z opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

(3) Strokovno-tehniene, organizacijske in razvojne naloge, ki .iih obeina lahko prenese na izva.ialca javne
sluzbe so:

razvoj, naartovanje in pospesevanje dejavnosti javne sluZbe,
investicrjsko naortovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnlmi za izvEanje
dejavnosti iavne sluZbe.

(4) Stroski za izv4anje pooblastil iz tega dlena za.iemajo neposredne in pripadajodi del posrednih stroskov
in jih izvajalec evidentira na posebnem stroskovnem mestu. Stroskl se izvajalcu krllejo iz proraeunskih
sredstev obcine na podlagi potrjenih cen s strani Sveta ustanoviteljev



53.dlen
(doloEitev pogojev)

54.ilen
(gradnja novega javnega vodovoda)

(1) Pri naCrtovanju komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega obmoeja je treba zagotoviti, da
se nov javni vodovod prikljuai na obratujoe javni vodovod.

(2) Ce prikljueitev novega javnega vodovoda ali uporabnikov na obratujoci Javni vodovod ni mozna zaradi
nezadostne tehnoloske zmogl.iivosti obratu.ioeega javnega vodovoda, ima obnova oziroma
rekonstrukctla obratujoaega javnega vodovoda, zlasti z vidika zmanjSevanja vodnih izgub, prednost pred
zagotavljanjem novih vodnih virov

(3) Ce prikljueitev novega javnega vodovoda na obratujodi javni vodovod ni mozna zaradi nezadostnih
koliein pitne vode iz vodnih virov pitne vode obratujoeega.,avnega vodovoda, ima poveeanje zmogljivosti
vodnih virov obratujoaega .iavnega vodovoda ali njihova nadomestitev z drugimi obratujocimi vodnimi
viri prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode za nov javni vodovod.

(4) Naertovalec mora merila iz tega 6lena upostevati pri izboru variante oskrbe s pitno vodo pri izvedbi
prostorskega akta, ki je podlaga za poseg v prostor objektov in opreme komunalnega opremljanja
predvidenega poselitvenega obmocja.

(1) Pri nacrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz vodovodov se uposteva, da ima oskrba
prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene.

(2) Ce objekti in naprave javnega vodovoda ne morejo zagotavljati oskrbe s pitno vodo soeasno z
zagotavljanjem pogojev hidrantnega omrezja v skladu s predpisom, ki na podroeju varstva pred pozari
ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrezij, se za oskrbo hidrantnega omrezja zagotovijo
drugi vodni viri, pri eemer moraJo biti viri za oskrbo hidrantnega omrezja hidravlieno loceni od javnega
vodovoda, razen de se s prikljudkom na javni vodovod izvede samo napajanje po2arnega bazena iz
javnega vodovoda.

(3) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poskodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih
je ogrozena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko izvajalec omeji odvzem vode iz javnega vodovoda,
pri cemer mora upostevati, da ima oskrba prebivalswa s pitno vodo prednost pred rabo voda za druge
namene.

56.6len
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)

(1) Javne vodovode je treba nae(ovati tako, da imajo zagotovljene rezervne zmogljivosti virov pitne vode,
s katerimi se povedujeta zanesljivost in varnost obratovanja javnega vodovoda, pri eemer je treba
upostevati razvojne potrebe oskrbovalnega obmocja, ki ga javni vodovod oskrbuje s pitno vodo.

Pri izdaji soglasja iz preJsnjega Clena tega odloka mora izvajalec doloeiti:

1. minimalni odmik novogradnje od javnega vodovodai
2. pogoje in navodila za zasdito lavnega vodovoda pred vplivi novogradnje;
3. traso, globino, dimenzlo prikljudnih cevi in prikljuano mesto na javni vodovod,
4. lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaska;
5. dimenzijo in tip obradunskega vodomera, ki mora biti vgrajen v zunanjem vodomernem jasku,
6. tehnidne pogoje za krizanje podzemnih komunalnih in drugih vodov z.iavnim vodovodomi
7. pogoje zunanje ureditve objektov na mestu, kjerje predvidena trasa prikljueka;
8. posebne zasditne ukrepe za objekte, ki so locirani na vplivnem obmodju podtalnice; zajetu vodnih virov

ali na obmoojih predvidenih za za)em pitne vode;
9. posebne pogoje v primeru neustreznega tlaka vode,
10. ostale pogo.ie, ki so doloeeni s Tehnicnim pravilnikom.

55.6len
(prednostna raba vode iz vodovoda)



(2) Vsak javni vodovod mora imeti rezervni vodni vir, iz katerega se lahko v primeru onesnazenja enega
vodnega vira pokriva poraba vode v javnem vodovodu vsaj v nujnem obsegu porabe, pri eemer se za
nujni obseg porabe pitne vode Steje zagotavljanje pitne vode za pitje in osnovno higieno prebivalstva,
ter nujne dejavnosti za delo in Zivljenje na oskrbovalnem obmoeju.

(3) Rezervni vodni vir je lahko drug neodvisen vodni vir, ki napaja asti .iavni vodovod. Rezervni vodni virle
lahko tudi sosednii javni vodovod, ee je nanj izveden ustrezen prikljueek in merjenje porabe, ter je v
takih primerih predviden rezim obratovanja obeh iavnih vodovodov.

57.dlen
(zmanjSevanje vodnih izgub vodovoda)

59.Elen
(viri financiranja)

Javna sluZba se financira iz:
1. cene storitev javne sluzbe,
2. proracunskih sredstev in
3. drugih virov.

(1) lzvajalec mora letno spremljati stanje vodnih izgub v javnem vodovodu ter pripraviti program ukrepov
za zmanJSevanje vodnih izgub.

(2) Za potebe azdelave programa ukrepov za zmanjsevanje vodnih izgub mora izvajalec ugotavljati vodne
kolieine, ki so naerpane, transportirane, porabljene in izgubljene iz javnega vodovoda in izdelati vodno
bilanco. lzvajalec mora zagotoviti, da se pri naertovanju rekonstrukcre javnega vodovoda nae(ujejo tudi
ukrepi za zmanjsanie vodnih izgub vodnih kolicin, ki nastaJalo pri obratovanju javnega vodovoda.

(3) Ce izva.ialec naertuje zaradi vetje rabe pitne vode graOnjo novih vodnih virov'pitne-vode ali povedanje
zmogljivosti Crpanja obratujodih vodnih virov pitne vode, mora skupaj z izvedbo teh ukrepov zagotoviii,
da vodne izgube javnega vodovoda ne presegalo v letnem povprecju koliein iz pre.isnjega odstavka.

58.ilen
(vzdrievanje in izvajanje obnov/investicij)

IX.VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUZBE

(1) Za izvedbo vzdr2evalnih del najavnem vodovodu skrbi izvajalec. Stroski za vzdzevalna dela se krijelo
iz cene storitve javne sluZbe ali subvencij.

(2) lnvestitor v obnovo javnega vodovoda Je oboina. Obcine RogaSka Slatina, Smarje pri Jelsah, PodCetrtek,
Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljeane s tem odlokom pooblaseajo izva.ialca OKP javno podjetje
za komunalne storitve RogaSka Slatina, d.o.o., za izvedbo in nadzor obnovitvenih investicij v visini letne
na.iemnine, pobrane za infrastrukturo. Obdine podeljujejo izvajalcu indirektno pooblastilo (izvajalec
nastopa v svojem imenu in za raeun ob6in). Plan obnovitvenih investicij izvajalec predlaga Svetu
ustanoviteljev v potrditev.

(3) lnvestitor v novogradnjo javnega vodovoda je obcina, ki pa lahko izvajalca s pogodbo pooblasti za
vodenje. izvajanje in nadzor investicije.

(4) Ce investicijskrh del ne izvaja izv4alec ampak tretja oseba, mora izvajalec zagotoviti strokovnl nadzor
pri posegu v javni vodovod, izvajalec del pa mora tak nadzor omogoeita in plaaati stroske nadzora.

(5) Celotno redno in investicijsko vzdrzevanje obstojeaih prikljuekov, ki je pokebno za normalno
funkcioniranje le{ega, izvaja izvajalec v okviru storitev javne sluZbe.

(6) PrikljuCki se obnavljajo v skladu s terminskim planom, ki ga v okviru letnega nadrta pripravi izvajalec,
tazen.

1. ee dejansko stanje prikljueka kaze na stopnjo dotralanosti, ki povzroea okvare in vodne izgube ali ogroza
varnost oskrbe z vodo:

2. Ce je priklucek zgralen iz zdravstveno neustreznih materialov;
3. v primeru obnove javnega vodovoda, ko se izvajajo vsa obnovitvena dela javne infrastrukture;
4. Ce obstojeei prikljuaek tladno ne ustreza normativom.



60.dlen
(proraiunska sredstva obdin)

(1) Ce seob potrditvi cene pristojni obdinski organ odloci, da potrJena cena storitve javne sluzbe ne pokriva
celotne omreznine in/ali ee ne pokriva vseh upravidenih stroskov izvajania javne sluZbe, mora za razliko
obeina oblikovati subvencijo iz proraduna oboine, o eemer odloei obcinski svet posamezne obcine s
sklepom.

(2) Subvencija je razlika med potrjeno in zaraounano ceno in bremeni proraaun obeine, ki je sprelela sklep
iz prvega odstavka tega elena.

(3) Ce se pri pripravi elaborata za poraeun cen storitev javne sluZbe za preteklo obraounsko obdobje
ugotovi, da je izvajalec prejel previsoke subvencUe, se le-te vrnejo obeini v roku 120 dni po potrditvi
cene za novo tri-letno obradunsko obdobje, ee se ne poraeunajo v razmerju do uporabnikov.

(4) Obcina lahko prizna subvencUo iz prejsnjega odstavka v izraeunu cen storitev iavnih sluzb za
uporabnike, ki so gospodinjstva ali nepridobitni uporabniki.

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

6l.6len
(cene storitev javne sluZbe)

62.ilen
(enotna potrjena cena)

Obeine dolodajo enako potrjeno ceno, ki se nanasa na opravljanje storitev javne sluzbe za obmoeje
vseh obein in enako potrjeno ceno omreznine

53.Elen
(postopki na podrodju oblikovanja cen)

(1) Ceno storitue javne sluZbe za prihodnje regulativno obracunsko obdobje v skladu s predpisi, ki urejajo
metodologijo za oblikovanje cen javne sluzbe in tem odlokom za obmodie vseh sedmih obdin
ustanoviteljic javnega podjetja predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovaniu cene izva}an.ia storitev
javne sluzbe (v nadaljnjem besedilu: elaborat). Elaborat in ceno izvajalec predloza vsem sedmim
prastojnim obcinskim organom v potrditev do 30.9. ne glede na viSino potrebnih sprememb cene javne
sluZbe glede na obstojeee cene oziroma preteklo obraeunsko obdobje.

(2) Ugotovljena razlika med potrjeno in obraeunsko ceno glede na dejansko koliaino opravljenih storitev v
preteklem obraeunskem obdobJU se v elaboratu uposteva pri izradunu predradunske cene za prihodnje
obdobje.

(3) lzvajalec v elaboratu iz prvega odstavka tega Clena opredeli in vsebinsko argumentira upraviaene
stroske izvajanja iavne sluzbe po veljavnih standardih. Obeine elaborat pregleOalo, ga posredujejo
komunalnim odborom v pregled in obravnavo na seji, na kateri sodeluje ludi izva]alec, ki poda
komunalnemu odboru morebitna dodatna pojasnila in po potrebi pripravi iopolnitve jli spremembe
elaborata.

(1) Cene storitevjavne sluzbe in sestavnadeli cen se doloealo v skladu s predpisiza oblikovanje cen storitev
javne sluzbe in tem odlokom.

(2) Cena storitve javne sluzbe je sestavljena iz cene.iavne inftastrukture (omreznina) in cene, ki se nanasa
na opravljanje storitev javne sluzbe.

(3) Na potriene cene se obraeuna Se DDV v skladu s predpisi.
(4) Regulativno obracunsko obdobje za Javno slu2bo je tri koledarska leta, Ce ni s tem odlokom drugade

doloeeno.
(5) lzvajalec za preteklo obraeunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obraaunsko ceno storitev.
(6) Za namene zagotavlanja trajnostnega razvoja in varnosti izvaJanja javne slu2be se v okviru upravidenih

cen storitev javne slu2be zagotovi donos na vlozena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca do
5 % nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih izvajalec pokebuje za izvajane te
.iavne sluZbe. Donos in poslovno potrebna osnovna sredstva predlaga v potrditev izvajalec v elaboratu.



(4) Po obravnava na komunalnih odborah obeine posredujejo elaborat v obravnavo in potrditev na svoje
obeanske svete.

(5) Obdine morajo cene na podlagi elaborata iz prvega do tretjega odstavka tega elena potrditi najkasneje
do 31 . 12. tekoeega leta za prihodnJe regulativno obraCunsko obdobje.

(6) Ce posamezna obdina ne potrdi elaborata do roka iz prejsnjega odstavka, se za eas do potrditve
elaborata najemnina za javni vodovod dolooi v visini, ki jo v omreznini zaradunava izvalalec
uporabnikom.

(7) Ne glede na regulativno obdobje iz eetrtega odstavka 61. elena tega odtoka lahko v primeru veejih
sprememb prihodkov ali stroSkov, ki pomembno vplivajo poviSanje ali znilanje cene storitve lavne
sluzbe ali v primeru spremembe predpisov in drugih utemelJenih okolisdin, na predlog izvajalca, ki ga
poda z elaboratom, Svet ustanoviteljev s sklepom doloCi krajSe obraeunsko obdobje. lzvajalec elaborat
posreduje tudi obeinskim svetom.

(8) Ne glede na prvi in sedmi odstavek tega alena mora izvajalec enkrat letno pripraviti elaborat, ee razlika
iz drugega odstavka tega clena presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati
pristojnemu obeinskemu organu, ki mora zaeeti postopek potrjevanja cene. s sprejemom cene se
spremeni obraeunsko obdobje. lzvajalec predlaga, da se v tem primeru lahko izvede enkraten poradun
v razmerju do uporabnikov do vkljudno konca meseca marca, o demer odloei obcinski svet.

64.dlen
(sestava cene)

(1) Na radunu se prikaze zaracunana cena oskrbe s pitno vodo, ki vkl.iuduje omre2nino in vodarino.
(2) Omreznina vkljueuje:
1 . stroske amortizacije ali na.jema osnovnih sredstev in naprav, ki je javni vodovod,
2. stroske zavarovan.ja javnega vodovoda,
3. stroske odskodnin, ki vkljuaujejo odskodnine za sluznost, povzroceno akodo, povezano z gradnlo,

obnovo in vzdZevanjem javnega vodovoda,
4. stroski obnove in vzddevanja prikljuCkov v obsegu nalog izvajalca v skladu z uredbo,
5. stroske nadomestil za zmanjsanje dohodka iz kmeti.iske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo

nadomestilo za zmanjsanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom
vodovarstvenega rezima,

6. pladilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode in
7. odhodke flnanciranja v okviru stroskov omreznine, ki vkljueujejo obresti in druge stroske, povezane z

dolznigkim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne sluzbe oskrbe s pitno vodo. Pri tem se
uposteva visina stroskov na podlagi podpisanih pogodb.

(3) Stroski obnove in vzdrzevanja prikljudkov na javni vodovod obsegajo:
1. preverjanje in redno vzdrzevanje prikljudka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na

zdravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da je priklJueek vodotesen,
2. zagotavljanje delovanja obradunskega vodomera v skladu s predpisi, ki ureJa.io meroslovje, in
3. interventno vzdt2evanie v primeru nepredvidl.iivih dogodkov (npr. lomi in puseanje pitne vode na

prikUudku, okvare obraeunskega vodomera in podobno).

65.ilen
(vodarina)

(1) V vodarino se lahko vkljuaijo le stroski, kijih je mogode povezali z opravljanjem storitev javne sluzbe in
vkljuaujejo naslednje skupine:

1. neposredne stroske materiala in storitev,
2. neposredne stroske dela,
3. druge neposredne stroske,
4. splosne (posredne) proizvajalne stroske, ki vkljuCujejo stroske materiala, amortizacije poslovno

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
5. splosne nabavno-prodajne stroske, ki vk[udujelo stroske materiala, amortizaci.ie poslovno potrebnih

osnovnih sredstev, storitev in dela,
6. splosne upravne stroske, ki vklueulejo stroske materiala, amortizacue poslovno potrebnih osnovnih

sredstev, storitev in dela,
7. obresti zaradi financiranja opravljanja storitev Javne sluzbe,
8. neposredne stroske proda.ie,



9. stroske vodnega povraoila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v
skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,

10. druge poslovne odhodke in
11. donos na vlozena poslovno potrebna osnovna sredswa izvajalca skladno s tem odlokom.
(2) Skoski, ki niso upraviceni kalkulativni element cene storitve javne sluzbe, so:
1. globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki .iih plada izvajalec,
2. stroski dela plad zaposlenah na poslovno-izidni enoti, ki izva.iajo obeinsko GJS varstva okolja, ki

presegajo sistem nagrajevanja po veljavni kolektivni pogodbi, nagrade zaposlenim, ki jih dolodajo
zakonodaja ali vellavne kolektivne pogodbe.

(3) Uporabniki so dolzni kriti stroske storitev oskrbe s pitno vodo od dneva prikljualtve na iavni vodovod.

66.ilen
(objava cen)

(1) lzvajalec obJavi cenik s potrjenimi cenami, znizanimi za morebatno subvencUo, pred prieetkom njihove
veljavnosti, v sredstvih javnega obveseanja in na svoji spletni strani.

(2\ lzyajalec mora imeti cenik iz prejsnjega odstavka objavljen na svojih spletnih straneh celotno obdobje
vel.iavnosti cen.

67.ilen
(posebne in druge trine storitve izvajalca)

(1) Posebne storitve izvajalca so storitve, ki.iih opravlja izvajalec in pri tem uporablja javno inftastrukturo in
so primeroma navedene v drugem odstavku 4. dlena tega odloka.

(2) Druge trzne storitve, ki jih opravlja izvajalec, so nadzor nad izvedbo prikljueka, dobava in montaza
prvega obraCunskega vodomera, stalni ali zacasni odklop prikl.iucka, izredna menjava obradunskega
vodomera na zahtevo stranke ali zaradi okvare, prestavitev obraeunskega vodomera iz objekta v
vodomerni .,aSek, ipd.

(3) Oboine ustanoviteljice soglasa.io z izvajanjem posebnih storitev iz prvega odstavka tega elena, pri
6emer:

- izv{alec ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki,

- prihodke iz naslova posebnah storitev mora upostevati pri zmanjsanju lastne cenejavne sluzbe.
(4) Predlog cen posebnih in trznih storitev pripravi izvajalec tako, da zalemajo neposredne in pripadajoci

del posrednih stroskov in jih izva.ialec evidentira na posebnem stroskovnem mestu. lzracun cen pripravi
izvajalec skladno s planom poslovanja in elaboratom. Cene skupaj s planom poslovanja predlozi v
obravnavo nadzornemu svetu in v potrditev Svetu ustanovitelJev.

(5) Obeine ustanoviteljice pooblasaajo izvajalca.iavne slu2be za izvalanje teh storitev na celotnem obmoeju
obdin.

X.MERITVE IN OBRAEUN

( l ) lzvajalec skladno z objavl.ienim cenikom zaraeunava uporabniku:
porabl.ieno kolieino pitne vode, izrazeno v m3/mesec,
omre2nino, iztaZeno v EUR/kom;
vse ostale dajatve, ki so predpisane z zakonodajo.

(21 Poraba se doloda v skladu z veljavnimi drZavnimi predpisi in tem odlokom

69.6len
(obradunski vodomeri)

68.6len
(sploSno)

(1) Obraeunski vodomerje sestavni delvodovodnega prikljudka inje namenjen merjenJu porabe pitne vode.
Velikost in mesto vgraditve obradunskega vodomera sta razvidna iz dokumentacije za izdajo soglasja



za priklop na javni vodovod. Vgraditev (velikost, mesto, nacin) obracunskega vodomera mora biti
izvedena v skladu s pogoii, doloaenimi v soglasJU za priklop, odloku in Tehnidnem pravilniku. Obra6unski
vodomer mora biti vgrajen izven stavbe ali inzenirskega objekta.

(2) V vedstanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in poslovnih objektih so, kot sestavni del internega
vodovodnega omrezja, lahko nameseeni tudi interni vodomeri, ki uporabniku oziroma upravniku slu2ijo
za merjenje porabe vode po posameznih enotah in za nadzo( skupne porabe. lnterni vodomeri, ki io
namesdeniza obradunskim vodomerom, slu2ijo le interni porazdelitvi stroskov. lzvajalec teh vodomerov
ne vzdzuje. v primeru, ko izvajalec izvaja obradun porabe vode v vecstanovanjskih, poslovno-
stanovanjskih ali poslovnih ob.,ektih, se podatki internih vodomerov, ki jih morajo izvajalcu dostaviti
uporabniki, uporablja.io za obraeun vode le, ee so vsi interni vodomeri umerjeni in vzdrzevani v skladu s

.^. p.redpisi, ki ure.iajo meroslovje, in to uporabniki pisno enkrat letno dokazejo izvajalcu.
(3) uporabnik je dolzan vzdrzevati prostor za vodomer, ki mora biti v;dno ;ostopen delavcem ali
. _ pooblaseenim osebam izvajalca za vzddevanje, redne preglede, menjave in odditke vodomera.
(4) Vodomere namesea, zamenjuje, vzdrzu.ie in odcitava izkljueno izvajalec, ki skrbi tudi za pravoeasno

overjanje vodomerov.
(5) Vsak vodomer mora bjti pregledan in overjen po predpisih za standardizacijo in meroslovje. Uporabnik

je dolZan nadzirati vodomerna mesta ter skrbeti za zascito vodomerov pred poskodbami in zmrzaljo. V
primeru, ko ni pretoka vode, mora biti vodomernj jaiek in vodomer dodaino zasciten proti zm7:ali.
Uporabnik ne sme izvajati nikakrsnih aktivnosti, ki ba kakorkoli vplivale na pravilnost delovanja
vodomera. Uporabnik ne sme prestavljati, zameniati ali popravUati vodomera niti odstraniti plombe.

70.6ten
(evidentiranje koli6in porabljene pitne vode iz javnega vodovoda)

(1) Kolicina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v m3 po stanju, odditanem na obraeunskem
vodomeru, pri 6emer popis obraeunskega vodomera izvede izvajalei najmanj enkrat v koledarskem
letu, veekrat pa po presoji izvajalca ali na utemeljeno zahtevo, de z; to obstajajo'razlogi (na primer vecie

._ odstopan.ie porabe v primerjavi s preteklimi meseci, pred menjavo obradunstiga voo-omeri;.
(21 lzvaialec v ptimeru iz prvega odstavka tega dlena zaracunaia uporabnikom Jkontacijo za porabljeno

- yodo, dolodeno na osnovi povpreene mesedne porabe vode v preteklem obradunskem obdobju.
(3) Vi5ino akontacl.Je praviloma doloei izvajalec v skladu z drugim odstavkom tega dlena, uporabnik pa ima

pravico zahtevati spremembo visine akontaciJe. V primeru, da izvaialec ali uporabnik ugotovita, daje
vodomer v okvari in ni mogode odcitati de.ianske porabe vode, se za cas od zadnjela odeitka do
ugotovitve okvare vodomera poraba pitne vode obracuna v visini uporabnikove povprelne porabe v
preteklem obraeunskem obdobju.

(4) Premalo zaradunano porabo vode v obradunskem obdobju v primeru iz prvega odstavka tega Olena
zaracuna izvajalec v obliki poraeuna in jo pri5teje mesedni akontacUi, preved ziradunana poraba vode
pa. predstavlja dobroimetje uporabnika v m3 in se poracunava pri naslednjih akontacuah. Na pisno
zahtevo uporabnika pa se lahko finaneno poraeuna.

(5) Pri novih uporabnikih s€ zaraduna akontaciJa na podlagi predvidene porabe, kijo.ie uporabnik navedel
v vlogi za prikljucitev. Ce tega podatka ni navedenega, se akontacija vodarine ioloCi v viSini 1,2 m, na
dan.

(6) V primeru, da je v objektu vec uporabnikov vode iz istega prikljucka oziroma obraeunskega vodomera,
moralo uporabniki z medsebojnim sporazumom dolooiti pravno ali fizieno osebo, ki pre.jema ter pladuje
raeune za porabljeno vodo ter ga posredovati upravljavcu oziroma ravnati v skladu z veljavno
zakonodajo na stanovanjskem podrodju. lnterna delitev in zaraeunavanje vode posameznemu
uporabniku v objektu ni dolznost upravljavca, lahko pa se z uporabniki dogovori, da izvaja
zaracunavanje porabe vode posameznemu uporabniku v objektu, pod pogojem, da uporabniki
zagotavl.lajo izvajalcu potrebne podatke za obraCun (podatke internih vodomerov, Stevilo oseb itd.).
Poraba vode, izkazana na interni merilni napravi za merjenje porabe vode, se uposteva, ee je vodomer
pregledan in oznacen v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovle.

(7) Dokonena poraba vode se uporabnikom doloci v visini 1,2 m3 na dan predvsem v naslednjih primerih:
ee uporabnik onemogoda zamenjavo vodomera ali odcitavanje vodomera,
ee gre za nedovoljen odvzem brez vodomera, pri demer se uporabniku obraeuna porabl.iena voda za
celotno obdobje obstoja nedovoljenega prikljueka oziroma najmanj za obdobje enega leta,
za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne namene in gradbene inzenirske objekte.

(8) Za posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se krSitelju zaraouna porabljena voda v
viSini predpisane kolicine za zagotavlJanje pozarne varnosti, ki znaSa 72 m3.



71.dlen
(prekomerna poraba pitne vode)

(1) Poraba pitne vode, ki je v obraeunskem obdoblu iz prejsnjega elena veeja od normlrane porabe, je
prekomerna poraba pitne vode, ki se obraduna tako. da se vodarina povisa za 50 odstotkov. Tako
pridobljeni prihodek zniza obradunsko ceno za to.iavno sluZbo.

(2) Normirana poraba vode za stavbe, opremljene z obracunskimi vodomeri, se doloei z upostevanjem
zmogl.iivosti vodomerov, navedenih v Tabeli 1, pri aemer se za vodomer DN 20 uposteva normalna
poraba, ki znaia 1,2 m3 pitne vode na dan. V veestanovanjskih stavbah se normirana poraba lahko
doloei glede na dejansko Stevilo oseb, ki prebivajo v stavbi, s tem da se uposteva poraba 0,15 m3 na
osebo na dan.

Vodomer (mm) DN 
=<

20
40s
DN<

50

50<
DN<
65

65<
DN<

80

80<
DN<
100

100 <
DN<
150

Normalni pretok
(m3/dan)

3,6 12 18 36 60 120 240

Tabela 1: Normativ za obra1un normalnega pretoka
(3) Ne glede na dolodbe preJsnjega odstavka tega alena se za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe

za posebne namene, gradbene inzenirske objekte in kadar izvajalec javne sluZbe z zapisnikom ugotovi
okvaro na interna vodovodni napeljavi stavbe, celotna poraba uposteva kot normalna poraba pitne vode.

72.Elen
(stroSki)

(1) Uporabnik mora kriti dejanske stroske:
1. prve nabave in vgradnje obraeunskega vodomera ter stroske izvedbe novega prikljucka stavbe na .lavni

vodovod:
2. odprave okvare prikljuoka na javni vodovod ali n.jegove zamenjave, ki jo povzroci uporabnik sam;
3. okvar, nastalih na internem vodovodnem omrezju uporabnika, razen Ce so okvare nastale po krivdi

izvEalca;
4. prestavitve vodomernega jaska;
5. zamznitve obraeunskega vodomera, ae jaiek ni ureJen v skladu s Tehnicnim pravilnikom ali Ce jasek ni

dodatno zasciten proti zmzali, ee ni pretoka vode:
6. zadasnega in stalnega odklopa prakljueka stavbe ali gradbenega inZenirskega objekta in odstranitev

prikljudka, doloeenega v 46. elenu tega odloka.
(2) Stroski storitev izvajalca iz prvega odstavka tega dlena zajemajo neposredne in pripadajoei del

posrednih stroSkov in jih izvajalec evidentira na posebnem stroskovnem mestu. lzraeun cen pripravi
izva.ialec skladno s planom poslovanja. Cene skupaj s planom poslovanja izvajalec predloziv obravnavo
nadzornemu svetu in v potrditev Svetu ustanoviteljev.

73.ilen
(izredna kontrola toEnosti obraEunskega vodomera)

Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo toCnosti obraeunskega vodomera,
ce sumi, da meritev ni pravilna. Ce se pri kontroli obradunskega vodomera ugotovi, da ta iziazuje porabo
vode izven dopustnih toleranc, nosi stroske izredne kontrole obracunskega vodomera izvajalec, v
nasprotnem primeru pa uporabnik.

74.ilen
(radun)

(1) Na osnovi porabllene kolieine vode in veljavnrh cen izvajalec zaracuna uporabniku vodarino, na podlagi
velikosti vodomera pa omreznino.

20<
DN<

40

'150 s
DN



(2) Ce se spremeni cena vode, vendar se ne odeita obraeunskih vodomerov, se stanje obraeunskega
vodomera na dan uveljavitve cene vode izraeuna iz povpreene porabe vode v preteklem obradunskem
obdobju.

75.Elen
(plaiilo radunov in ugovor)

(1) Uporabnik je dolzan plaeati radun naikasneje do dneva zapadlosti, kije naveden na racunu.
(2) Ce uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v petna.jstih dneh po prejemu pisnega opomina, s katerim

mora biti izrecno opozorjen na posledice nepladila, mu lahko izvajalec prekine dobavo vode ter zaane
postopek izterjave po sodni poti.

(3) Ce se uporabnik s prejetim raeunom ne strinja, ima pravico, da v osmih dni od prejema raeuna vlozi
pisni ugovor pri izvajalcu. lzva.lalec le dolzan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoritj v roku osmih dni
od prejema ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobavo vode. Ugovor na izdan raiun ne zadrzi pladila.
ee uporabnik raduna ne poravna niti v petnajstih dneh po prejemu pisnega odgovora, se mu izda pisni
opomin z opozorilom na posledice neplaiila. ee tudi takrat uporabnik raduna ne poravna, se mu osem dni
po prejemu opomina prekine dobava vode ter se zadne postopek izterlave po sodni poti.

XI.EVIDENCE UPORABNIKOV

76.ilen
(evidence uporabnikov)

77.6len
(pridobivanje evidenc)

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

(1) Za potrebe poslovania izvajalec vodi in vzdiuje evidenco uporabnlkov.
(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fiziCne osebe vsebuje naslednje podatke:
1. Stevilko plaCnika, uporabnika, lastnika, naslovnika in odjemnega mesta,
2. Stevilko soglasja za prikljuditev na javni vodovod,
3. vrsto storitve,
4. ime, priimek in naslov stalnega ali zacasnega prebivalisea ter daveno Stevilko plaenika (ulica, kra.i, hisna

Stevilka, Stevilo oseb v gospodinjstvu),
5. znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti.
(3) Evidenca uporabnikov za pravne osebe, samostojne podjetnike, vse druge pravno-organizacijske oblike

ter druge subjekte, ki uporabljajo pitno vodo in imajo sposobnost bati stranka, vsebuje naslednje
podatke:

1. Sifto uporabnika in plaonika ter odjemnega mesta,
2. naziv fitme oziroma samostojnega podjetnika,
3. naslov,
4. transakcijski raeun,
5. davcno Stevilko,
6. znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti.
(4) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi naslednje podatke:
1. podatke o merilnih napravah in prikl.lucku,
2. lastnistvo nepremicnine,
3. podatke o naeinu odvajanja odpadnih voda iz stavbe ali gradbenega inzenirskega objekta,
4. datum vnosa podatkov.
(5) lzvajalec upravlja z osebnimi podatki v skladu s predpisi.



XII. PREKINITEV DOBAVE VODE

78.dlen
(prekinitev dobave uporabniku po uradni dol2nosti ali na zahtevo uporabnika)

(1) lzvajalec mora uporabniku prekiniti dobavo pitne vode, ee:
1. je bil prikljudek na javni vodovode izdelan brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem izvajalca ali brez

nadzora ter prevzema v vzdrzevanje;
2. inlerno vodovodno omrezje ni tehnidno ustrezno in je zaradi tega ogrozena kakovost pitne vode v

javnem vodovodu ali ogrozena oskrba drugih uporabnikov (lastna oskrba z vodo);
3. uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli prikljueitev drugega uporabnika na svoje interno vodovodno

omrezje;
4. uporabnik odvzema vodo pred obradunskim vodomerom ali ee odstranl obraeunski vodomer v nasprotju

z drzavnimi predpisi in tem odlokom all posega v obradunski vodomer,
5. interno vodovodno omrezje ovira redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik na zahtevo

izvajalca tega ne uredi;
6. uporabnik brez privolitve izvajalca odstrani peeatno plombo (na obracunskem vodomeru, hidrantu ...)

ali kako drugade spremeni naein izvedbe prikljuaka,
7. uporabnik ne dopusti izvajalcu opravljati nujnih vzdrzevalnih del na javnem vodovodu in prikljucku

stavbe;
L izvajalcu ne omogoci odvzema vzorca vode;
9. uporabnik ne dovoli izva.ialcu vgraditve ali zameniave vodomera,
10. uporabnik onemogoea izvajalcu odeitavanJe in pregled obraeunskega vodomera ter anterne instalacue

in internega hidrantnega omrez.ia:
1 1 . uporabnik ne zagotavlja odvajan.,a in disdenja odpadnih voda skladno z zakonodajo;
12. krsi objavljene omejitve pri vareevanju z vodo;
13. z odvodom odpadne vode ali z ravnanjem z odpadki ogroza vodne vire ali dobavo vodei
14. uporabnik ne plada raCuna za dobavo vode v skladu s pogoji iz 75. clena tega odloka;
15. tzvaialca v roku 15 dni ne obvesti o spremembi plaenika, o spremembi stalnega ali zaeasnega

prebivalisea, o spremembi lastninske pravice na stavbi ali gradbeno inzenirskem objektu, ki.ie prikl.iucen
na vodovodno omrezje,

16. ne omogoci izvajalcu pridobiti podatkov za vodenje evidence o stavbi ali gradbeno inzenirskem objektu
in opremi prikl.iuekov na sekundarni vodovod,

17. uporabniku preneha veljavnost zaeasnega prikludka.
(2) Dobava vode se prekine do odprave vzroka prekinitve. Za vnovidno vzpostavitev dobave vode mora

uporabnik placati vse nastale stroske odklopa, priklopa ali poskusa odklopa po ceniku izvajalca.
(3) Na zahtevo uporabnika, da se mu zadasno prekine dobava vode, je izvajalec po prejemu pisnega

zahtevka uporabnika to dolzan storiti v roku 15 dni od prejema taksnega zahtevka. Stroske prekinitve
dobave in vnoviCne prikljucitue placa uporabnik po ceniku izv4alca.

79.ilen
(prekinitev dobave uporabnikom zaradi predvidenih ali nepredvidenih del upravljavca)

(1) lzva.ialec ima pravico prekiniti dobavo vode zaradi nadrtovanih vzdrzevalnih ali investicijskih del na
javnem vodovodu, odprave okvar ali zaradi visje sile. Za nadrtovana vzdtaevalna in investicijska dela
mora prek sredstev .iavnega obvescanja in spletne strani izvaialca na kra.ievno obieajen naain ali
neposredno obvestiti uporabnike o prekinitvi vode najmanj en dan pred prekiniwUo dobave vode.

(2) V primeru prekinitve vode zaradi vjsje sile, kot so potres, pozar, susa, onesnazenje vodnih virov, izpad
energije, okvare nalavnih vodovodih, ima izvajalec pravico in dolZnost izdati navodila za racionalizaci.io
porabe vode ter brez povraeila gkode prekiniti ali zmanjsati dobavo vode. V izrednih primerih in na
podlagi strokovnega mnenja pristojnih institucrl je izvajalec dolzan obveseati uporabnike o izvajanju
posebnih ukrepov glede uporabe vode.

(3) V primeru nepredvidljivih vzdZevalnih del na javnem vodovodu ter v primeru iz drugega odstavka tega
elena je izvajalec dolzan o predvidenem traJanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike
obvestiti na krajevno obiea.ien naain takoj, ko je to mogoee, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi ali
omejitvi.

(4) V primeru iz drugega odstavka tega clena mora izvajalec izdati navodila za racionalizacijo porabe vode
ter brez povraaila Skode prekiniti ali zmanjsati dobavo vode.



(5) V izrednah primerih in na podlagi strokovnega mnenja pristojnih institucu Je izva.,alec dolzan obvescati
uporabnike o izvajanju posebnih ukrepov glede uporabe vode.

(6) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljsa od 24 ur, mora izvajalec uporabnikom zagotoviti
pitno vodo za nujni obseg porabe v skladu s tehnionimi zmoznostmi, razen ee do prekinitve p de zaadi
razlogov iz prvega odstavka tega Clena.

XII.NADZOR IN KAZENSKE DOLOEBE

80.ilen
(inSpekcijski organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem dolodil tega odloka izvaja pristojni obcinski inspekctjski organ v skladu z
zakonom, ki urela Inspekcuski nadzor (v nadaljevanju: MIR). Pristojni obdinski inspekcijski organ je tudi
prekrskovni organ za prekrske iz tega odloka. Strokovni nadzor opravljalo zaposleni pri izvajalcu
posamezne javne sluZbe.

(2) Pri izvaianiu nadzora lahko pristolni obeinski inspekcijski organ izda.ia odloebe ter odrela druge ukrepe,
katerih namen je zagotoviti izvrsevanje doloCb tega odloka.

(3) Pristqni obcinski anspekcijski organ ima pravico kadarkoli upogledati v evidence, kijih je dolzan voditi
izvajalec, pri Cemerie dolzan spostovati doloaila zakona, ki ureja varstuo osebnih podatkov.

Z globo '1.400,00 € se kaznuJe za prekrsek uporabnika, ki le pravna oseba, samostojni podjetnik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ee:

'1. odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodnem omrezju v nasprotju z 4.,7. in B. odstavkom
27.Clena tega odloka;

2. ne pridobi soglasja izvajalca Javne sluzbe v primeru, da na vodovodnih napravah gradi,
postavlja objekte ali nasipa material, ki lahko povzrodi poskodbe na vodovodu ali ovira njegovo
delovanje in vzdrzevanje ali ee spreminja niveleto terena nad vodovodom (2g.elen);

3. ne omogoei dostopa izvajalcu.iavne sluzbe dojavnega vodovoda in vodovodnega prikljueka z
vodomernim mestom ( 1. in 3. odstavek 3o.dlen );4. ne pridobi soglasje upravljavca za prikljucitev na javni vodovod ( 1 . odstavek 34.Clena ) ;

5. se ne prikljuei na javni vodovod najkasneje v 6-ih mesecih po njegovi izgradnji in priaetku
uporabe ( 1. in 2. odstavek 37.alena );

6. de prestavi, zamenja, popravi ali odstrani prikljudek stavbe aligradbenega inzenirskega obiekta
in obracunski vodomer brez soglas.ia izvajalca javne sluzbe ( 45. elen )

7. ne pridobi soglasje izvajalca in ne uredi sluznostne pravice obratovanja in vzd(zeva\a za
prikljueitev na javni vodovod ( 1 . todka 50.dlena );

8. se ne prikljueiti na javni vodovod skladno s tem odlokom ter za vse posege na objektih in
napravah ne pridobi soglasje izvajalca ( 2. tocka so.Clena );

9. ne vzdduje redno internega vodovodnega omrezje ( 3. tocka so.elena);
10. ne izvaja zaseite vodomernega mesta in obradunskega vodomera pred zmrzovanjem, vdorom

talne in odpadne vode ter fizienimi poskodbami ( 4. toeka so.alena ),
11. ne onemogoea izvajalcu dostop do vodomernega mesta in vodomera ( s.tocka 50.Clena );
12. onemogoca dostop izvajalcu za opravljanje del na njegovem zemljiseu v zvezi z vodovodnim

prikljudkom in javnim vodovodom (6. toaka 50.Clena );
'13. izvajalcu onemogooa pregled ustreznosti prikljueka oziroma internega vodovodnega omrezJa (

7. toeka so.elena );
14. ne skrbi za dostopnost in vidnost zasuna (mesta prikljueitve na Javni vodovod) na svo.iem

prikljuaku (8. toeka so.elena ) ;

15. izvajalcu onemogoea vzoraenje pitne vode na internem vodovodnem omrezju ( 9. toCka
50.Clena );

16. ne obvesea izvajalca o okvarah na javnem vodovodu in prikljucku ter onemogoca izvedbo
odprave okvare ali obnovo Javnega vodovoda, ae gre za javni vodovod, ki poteka po zemljiscu,
ki ni v lasti obeine ( '10. toeka sO.dlena );

Sl.ilen
(prekrSki )



17. ne dopustiti obnovo prikljudka in ne poskrbi za ustreznost vodomernega mesta skladno z
zahtevami izvaialca ( 1 1 . toeka 50. elena );

18. dovoli prlkljuditev objektov drugih lastnikov na svo.je interno vodovodno omrezje ali prikl.iueek

brez soglasja izvajalca ( 12. |oeka so.alena),
19. ne povrne Skode povzroeeno na javnem vodovodu, ki je povzroeena zaradi del v zvezi z

njegovim obJektom ali zaradi motenj, ki bi .iih povzrodil z nenormalnim odvzemom vode ali
povratnim ueinkom na kakovost vode v javnem vodovodu ( '13. toaka 5.dlena );

20. se prikuudi na javni vodovod ob neupostevanju pogoJev in soglasja izvajalca ter izjave o
opravljenem izvajalaevem nadzoru izgradnje prikljudka ( 14. todka 50.elena );

21. ne uredi medsebojnih delitev strogkov, kadar se storitev obracunava preko skupnega
obraaunskega vodomera ( 15 tocka 50.6lena ),

22. ne doloci placnika storitev javne sluzbe v primeru, ko ima individualni objekt vea lastnikov,
skladno s tem odlokom ( 16.toeka 50.Clena) ;

23. ne izvrsuje varcevalne in ostale ukrepe v primeru visje sile ali upravieene prekinitve dobave
pitne vode ( 17. toeka 50.elena );

24. ugotab\a storitev javne sluzbe na naein, ki poslabsuje uporabe storitev javne sluzbe s strani
drugih uporabnikov in na naoin, ki vpliva na kakovost vode v javnem vodovodu ( 18. toeka
50.elena) ;

25. ne placuje radune za dobavo pitne vode v roku, navedenem na raaunu ( 19. tocka 50.elena );
26. ne loei fizieno prikljudek javnega vodovoda od zasebnega vodovoda (20. todka 50.dlena).
27. na obmodju, kjer.ie zgrajen javni vodovod, koristiti vodo iz lastnega vira (za katerega mora imeti

pridobljeno vodno dovoljenje) za lastno oskrbo s pitno vodo (21. toeka 50.Clena );
28. ne obvestiti izvajalca in ne pridobi njegovega dovoljenja v primeru nameravanega dnevnega

odvzema v kolieini 5 m' ali vec od ne povpreene dnevne porabe pitne vode iz javnega vodovoda
(na primer za polnjenje bazena (22. tocka 50 .Clena );

29. ne obvesea pisno izvalalca javne sluzbe o spremembi naslova, lastniswa in drugih
spremembah na stavbni ali inzenirskem objektu, ki vplivajo na odvzem in obraeun vode v roku
15 dni od nastanka spremembe ( 1. odstavek 51.alena ):

30. ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca Javne sluzbe lz 1. odstavka
82.elen..

('l) Zglobo400,00€ se kaznuje za prekrsek odgovorna oseba pravne osebe, samostolnega podjetnika ali
podjetnika, ki samostojno opravlja deiavnost, 6e stori prekrsek iz prvega odstavka tega Clena.

(2) Z globo 400,00 € se kaznuje za prekrsek- fizieno osebo, ee storl prekrsek iz prvega odstavka tega
dlena.

(3) Z globo 1.400,00 € se kaznuje za prekrsek izvajalec del - pravna oseba, samostojni podjetnik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ee ravna v nasprotiu z 3'1. Clenom tega odloka.

XIV, PREHOONE IN KONCNE DOLOCBE

82.6len
(prehodne doloibe)

(1 ) Prikljuaeni uporabniki na javni vodovod, ki imajo obraeunske vodomere v obstojecih objektih, so dolzni
urediti prestavitev obracunskega vodomera v zunanjijaSek v roku petih let po uveljaviwi tega odloka na
stroske uporabnika.

(2) Ce obstojeaa poselitvena obmoeja, kjer mora posamezna obcina zagotavljati Javno sluzbo, niso
opremljena ali niso v celoti opremljena z javnim vodovodom, je oskrba s pitno vodo iz zasebnih
vodovodov dovoljena, dokler posamezna obdina ne vzpostavi pogojev za prikl.iucitev stavb na
sekundarni vodovod.

(3) Do sprejetja uredbe pristojnega ministrstva o zasditi vodnih virov se na obmoeju obcin uporablja Odlok
o varstvenih pasovih vodnih virov v obdini Smarje pri Jelsah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in
kolieine vode (Ur. list RS, St.9/1995) in strokovne podlage o zaSeiti vodnih virov, ki doloaajo 1., 2. in 3.
varstveni pas.

(4) Lastnik obstojecega obJekta, ki se nahaja znotraj obmoeja javnega vodovoda, pa na dan zadetka
veljavnosti tega odloka Se ni prikljuden na javni vodovod se mora prikljueiti na javni vodovod v roku
Sestih mesecev po uveljavitvi tega odloka. Lastnik stavbe mora pred prikljuditvijo od izvajalca pridobiti
soglasje za prikljueitev in urediti sluznostno pravico obratovanja in vzddevanja in na lastne stroske pri
izvajalcu narociti izvedbo prikljuCka stavbe na sekundarni vodovod pod pogoji iz tega odloka.



(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veUati Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmodju obdin Rogaska
slatina, $marie pri JelSah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob sofli in poljean; (uradni tist RS,
llev.1212014\.

(2) Tehni6ni pravilnik o izvajanju oskrbe s pitno vodo na obmoeju obCin RogaSka Slatina, Smarje pri Jel5ah,
Poddetrtek, Rogatec, Koz.ie, Bistrica ob Sotli in Poljeane izvajalec uskiadi z doloeili tega odloka v roku
Sestih mesecev po spre.iemu odloka in ga objavi na spletni strani izvajalca.

83.6len
(prenehanje veljavnosti)

84.6len
(veljavnost odloka)

Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenile

St ........ .......
Rogaska Slatina, dne

OBEINA RoGASKA SLATINA
Zupan: mag. Branko KIDRIC

OBEINA SMARJE PRI JELSAH
Zupan. Matija CAKS, dr vet.med., spec.bujatrike

OBCINA PoDEETRTEK
Zupan: Peter MISJA

OBCINA ROGATEC
2upan . Martin MlKOLlC,univ.dipl.inZ.str

OBCINA KOZJE
luparya. Milenca KRAJNC, univ. dipl.in2. kmet

OBEINA BISTRICA OB SOTLI
Zupan: Franjo DEBELAK

OBCINA POLJCANE :

Zupan : Stanislav fOVAOle

(5) Uporabnik mora pri izva.jalcu na lastne stroske naroiiti vgradnjo obracunskega vodomera v skladu s tem
odlokom in TehniCnim pravilnikom, ae odjemno mesto Se nima vgrajenega obraeunskega vodomera,
najkasne.ie v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.


