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Zadwa

Pravne podlage:

. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 3t. 39/06 - uradno preCisCeno besedilo, 49/06

- ZMetD, 66/06 - odl. US, 3U07 - ZPNatrt, 57/08 - ZFOIA, 70/08, 108/09, 10U09 -
ZPNaCrt-A, 48112,571'12,92y13,56/15, 102y15,30/16, 61117 -Gz.21118-ZNOrg in
84/18 - ZURKOE). Zakon o lokalni samoupravi (ZLS- UPB2, Uradni list RS, 5t. 9U07 - uradno predisceno
besedilo, 76/08, 79/09, 51110,40112 ZUJF,14l1U ZJUJFFO, 11/18 - ZSPDSLS-I,
30118,61t20-ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE). zakon o prekrgkih (Uradni list RS, 5t. 29/1 1 - uradno pe6i56eno besedilo, 21l'13,
111113,741'14 -odl. US, 92114-odl US,3216, 15/17-odl. US in73/19-odl. US)

. Zakon o gospodarskih javnih slulbah (Uradni list RS, gt. 3293, 30/98 - TZLPPO,
127t06-ZJZP,3U10 - ZUKN in 57111- ORZGJS40). Gradbeni zakon (Uradni lbt RS, 5t. 61117,72117 -popr. in 65/20). Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 77110 in61l17 -7AlDl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, St.61/17). Statut Obtine Rogaska Slatina (Uradni list RS, 3t. 67/17). Statut Ob6ine Smade pri Jelsah (Uradni list RS, 5t. 57/17). Statd Obtine Podcetrtek (Uradni list RS, 5t. 43/18 - uradno pre6i5deno besedilo)

. Statut Ob.ine Rogatec (Uradni list RS, St. 29/18). Statut Obdine Kozje (Uradni list RS, 5t. 62/17). Statut Obcine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, gt. 82/16 - uradno prB6i5eeno besedilo

- uPBl)

Gradlvo za sejo Obdinskega sveta ObCIne Pod6strtek - pt€dlog Odloke o
odvalanju In liidenju komunalne in padavinske odpadne vode na obmodju
obdin Rogaika Slatina, Smarle prl JelSah, Poddetrbk, Rogatec, Kozie in
Bistrica ob Sofli

Predlog sklepa:

ObEinsk! svet Obdlns Pod6etttek sprcjme pr€dtoS Odloka o odvaianiu In- 6i56eniu
komunalne in padavinske odpadne vode na obmoElu obGin Rogaika Slatina' Smarie pri
Jelfuh, Poddetrbk, Rogatec, Kozje in Bittic8 ob Sotll na l. obravnavi.



l. Razlogi za spreletle odloka

Zakon o varstvu okolja v 2. to6ki prvega odstavka '149. 6lena doloea, da je odvajanje in Ci5denje
komunalne in padavinske odpadne vode obvezna obeinska gospodarska javna sluZba in da
obCina zagotovi izvajanje navedene javne sluibe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarcke

iavne sluZbe.

Na6in in oblike izvajanja gospodarskih javnih sluib doloGa Zakon o gospodarskih javnih
sluibah, ki v 3. 6lenu doloca, da so gospodarske javne slulbe republiske in lokalne in so lahko
obvezne in izbime.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi tretjega odstavka '149. 6lena Zakona o varstvu okolja
v letu 2015 izdala Uredbo o odvajanju in 6i56enju komunalne odpadne vod6, s katero je
dolodila vrste nalog, ki se izvajajo v okviru obvezne obdinske gospodarske javne sluibe
odvajanja in Ci$tenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Sedmi 6len Zakona o gospodarskih javnih slurbah doloia, da se z odlokom obdine za
posamezno gospodarsko javno slulbo dolo6i:

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

- vrsto in obseg javnih dobrin ter njihova prostoBka

- pogoje za opravljanje in uporabo javnih dobrin,

- pravice in obveznosti uporabnikov,

- vire financiranja gospodaFkih javnih sluZb in na6in njihovega oblikovanja,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za ia/ajanje gospodarske javne sluZbe, ki

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

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

lzvajanje obvezne obcinske gospodarske javne sluibe odvajanja in 6i6eenja komunalne in
padavinske odpadne vode trenutno ureja Odlok o
padavinske odpadne vode na obmodju obdin Rogaska

urn

Rogatec, Kozje in Bistrica
v ob6inah RogaSka

Trenutno veljavni odlok je
storitev obveznih obdinskih
109112,76t17 in 7U19).

ii56enju komunalne in
Slatina,
2t2014),

pri Jel5ah,
ki je bil sprejet v enaki vsebini

PodCetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli.

o metodologiji za oblikovanje cenbil sprejet po sprejemu Uredbe
gospodarskih javnih slu2b varstva okolja (Uradni list RS, 5t. 87/12,

RS,5t. 1

novega odloka je izvedena revizija Ra6unskega
pri Jel3ah. Ra6unsko sodiide je dne 19. januarja

2018 izdalo revizijsko poro6ilo Oblikovanje, dolo6anje in
gospodarckih javnih sluZb varstva okolja v ObEini Smarje

nadziranje cen obveznih obCinskih
pri Jelsah, Et. 3218120171241et dne

20. julija 2018 porevizfisko poro6ilo 5t. 321-G1201713'1.

Ra6unsko sodi5de je sicer izvedlo revizuo v Obdini Sma rje pri Jelsah, vendar pa ta obcina
zagotavlja izvajanje gospodarske javne slulbe

Prav tako Ob6ina Smarje
na podlagi vsebinsko enakega odloka kot

Obdina Poddetrtek. pri Jel5ah zagotavlja odvajanja in
6i56enja komunalne in padavinske odpadne vode prek istega izvajalca, to je javnega podjetja
OKP Rogaska Slatina, d.o.o. in na isti na6in. posledidno pomeni, da mora tudi
Ob6ina Pod6etrtek sprejeti odlok, ki bo uposteval
sodiSCa.

navedenega priporoCila Ra6unskega
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PREDLOG SKLEPA:

1. ObEinski svet ObIine PodEetrtek spneime Odlok o odvajanju
ln odpadne vode na obmolju obEin Rogalka pri JelSah,

Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli v 1. obravnavi
2. Vsebinske pripombe iz razprave na sejah delovnih teles in razprave na oblinskem

svetu se preneseio odloka ter oblinem
podjetja in se pred pripravo gradiva r drugo obravnavo uskladiio med vsemi

oblinami, soustanoviteljicami javnege

Peter Misjq l. r.
ZupeN

Priloge

komunalne

javnega

- Obradolitev
- Predlog odloka o odvajanju in diSienju komunalne in padavinske odpadne-vode na

obmoeju obdin Roga5ka Statina Smarje pri Jel5ah, PodEetrtek, Rogatec, Kozje in

Bistrica ob Sotli
- Zapisnik 3. redne seje odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varswo

okolja, z dne 02 . 12.2020



Razlog za sprejetje odloka je tudi aKualiziranje obstojedega odloka z novimi predpisi,
predvsem z Uredbo o odvajanju in eiscenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 5t.
!*115,74n7 in 81/19), Gradbenim zakonom in Zakonom o urejanju prostora.

2, Ocena stanJa

Obcine v obstojecem odloku glede na ugotovitve Radunskega sodisda med drugim niso:
- zagotovile ustreznega normativnega okvira za oblikovanje cen obveznih obdinskih

gospodarskih javnih slu2b varstva okolja;
- dolodile nadina in postopka za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih slu2b;
- zagotovile preglednih finandnih odnosov z iarajalci gospodarskih javnih slu:b;
- zagotovile mehanizma za uravnavanje prihodkov in stro5kov teh gospodarskih javnih

sluib ter s tem preprecile tveganje za dodeljene nedovoljene dr2avne pomoci;
- uskladile naeina izvajanja in financiranja s predpisano metodologijo za oblikovanje cen

storitev gospodarskih javnih sluZb varstva okolja;
- ustrezno dolo6ale cen storitev gospodarskih javnih sluZb;
- opredelile @novne politike in postopka za nadzor financiranja in dolo6itev cen teh

gospodarskih javnih slulb.

Z uveljavitvijo Gradbenega zakona v letu 2018 so izvajalci gospodarskih javnih slurb postali
mnenjedajalci in ne vec soglasodajalci, kot je to veualo po Zakonu o gradltvi objektov. Ker se
javna pooblastila lahko dolodajo le z odlokom, je tudi zaradi tega obstojeEi odlok v tem delu
neskladen z veljavno zakonodajo.

Ker je bilo treba podrodje oblikovanja cen urediti precej bolj podrobno in obseino, kerje bila
sprejeta nova uredba, ki urejajavno slulbo, kerje bilo treba spemenitijavna pooblastila, hkrati
pa bolj jasno urediti tudi nekatera druga pravila (dolo6itev uporabnikov/pladnikov, pooblastilo
za izvajarje investicij oziroma investicijskega wdrlevanja itd.) je bilo smiselno pripraviti nov

odloka, ki bo vsebinsko usklajen z veljavno zakonodajo, upoiteval priporo6ila
Ra6unskega sodi5ta ter bo v enaki vsebini sprejet v vseh obdinah, kjer OKP Roga5ka Slatina,
d.o.o. izvaja javno slurbo odvajanje in 6i56enje komunalne in padavinske odpadne vode.

3. Ciljl ln na6ela odloka

Cilj oziroma namen predlaganega odloka je opredelitev vsebine in standardov javne sluibe,
zagotavljanje vamega in ueinkovitega javne sluZbe, uskladitev s predpisi, ki se
nana5ajo na organiziranje in financiranje ia/ajanja javne sluibe in varovanje okota, doloeiti

obveznosti obcin in izvajalcev iavne slurbe pri izvajanju javne slulbe, dolo6iti pravice in
obveznosti pri kori56enju javne slu2be, urediti financiranje ter dolocanje in

potrjevanje cen javne sluZbe, zagotavljati trajnostni razvoj javne sluibe, doloditi vrcto in obseg

objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne slu2be
javne sluZbe.

ter zagotavljati nadzor nad izvajanjem

Odlok med drugi m sledi naeelom obvezne uporabe storitev javne slu2be, polnega pokrivanja

upravidenih stro$kov izvajanja
med obcinami in izvajalcem
izvajalce javne sluibe.

javne sluibe in ostalih dejavnosti, zagotavljanju preglednosti
financiranjajavne sluibe ter

Odlok vsebuje Sestnajst Poglavij:

/. sp/oSne dolodbe

v splosnih dolocbah so opredeljene vsebina, namen odloka, pomen izrazov in uporaba storitev

javne sluibe.



ll. oryanizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne sluZbe

V tem poglavju so dolo6eni izvajalec javne sluibe, obmo6ja zagotavljanja javne sluZbe,
subsidiamo ukrepanje ob6ine, dolo6ila o namenski porabi sredstev za investicijska
uzdrZevalna dela ali investicije na javni kanalizaciji, nadin Ei5Eenja komunalne in padavinske
odpadne vode na obmoEju obcine , lokacUa prevzema vsebin greznic in blata iz malih
komunalnih distilnih naprav.

il|. kanalizaciisko omreZje, objeldi in naprave

Poglavje podrobneje doloda objekte in naprave javne kanalizacije ter intemo kanalizacijo.

lV. obvezne storitve in naloge javne sluZbe

Odlok podrobneje doloda strokovno-tehnidne naloge javne sluibe in pravila glede obve5danja
uporabnikov,

V. Evajanje javne slutbe na obmodjih, ki so oprcmljena z javno kanalizacijo

Doloeene so obvezne storitve javne sluZbe, ki se morajo izvaiati za objekte, ki so priklju6eni
na kanalizacijo. Odlok doloCa tudi obveznosti, na6ine in pogoje priklju6evanja na javno
kanalizacijo ter pravila glede samih prikljuckov (izvedba, material, spremembe, ukinitev). Odlok
doloda tudi prepoved odvajanja padavinskih in drenaZnih voda v meSane sisteme, 6e obstaja
moinost ponikovanja v zemljo ali odvajanja v vodotok.

Vl. izvajanje javne sluzbe na obmoajih, ki niso opremljena z javno kanalizacio

Dolo6ene so obvezne storitve javne sluZbe, ki se morajo izvajali za objeKe, ki niso prikljueeni
na javno kanalizacijo. Gre za objekte z greznicami in malimi komunalnimi distilnimi napravami.
Odlok dolo6a pravila obve5Eanja o izvedbi storitev ter pravila ravnanja z blatom in odpadnimi
vodami iz greznic oziroma malih komunalnih 6istilnih naprav.

Vil. Evajanje posebnih $oritev

Poglavje vsebuje pogoje, ki morajo biti zagotovljeni, da lahko izvajalec javne sluibe zagotavlja
tudi 6i56enje industrijske odpadne vode, ki ni naloga obveznejavne sluibe, ampak grc za neke
vrste trZno storitev, ki se izvaja z javno kanalizacijo. Primarno mora izvajalec javne sluibe
zagotavljati izvajanje same javne sluZbe, na razpolago mora imeti kapacitete javneproste
kanalizacije, ne eme ustvarjati izgube z izvajanjem teh storitev, prihodki iz teh posebnih storitev
pa morajo zmanjsevati lastno ceno storitve javne sluibe. DoloEena so tudi pravila merj€nja
kolidin in obradunavanja storitev odvajanja in 6i$denja te industrijske odpadne vode ter
obveznosti industrijskih uporabnikov in zavezancev.

Vlll. pogoji za zagotavljanje odvajanja in Ciiienja odpadnih voda

V tem poglavju so dolocena javna pooblastila izvajalca javne sluZbe. Odlok doloea tudi pravila
vodenja in financiranja katastra javne kanalizacije in distilnih naprav ter pravila prevzemanja
objektov in naprav javne kanalizacfie, kadar se le-ta gradi na podlagi pogodbe o opremljanju.
Odlok v tem poglavju dopuSda odvajanje vode po me5anem obstoje6em sistemu, de
pa gre za nova kanalizaciska omre2ja ali obnove le-teh
komunalna in padavinska kanalizacija

, pa se mora praviloma graditi locena



lX. proiekiranje in gndnja javne kanalizacije

Odlok dolo6a osnovna pravila projektiranja in gradnje javne kanalizaciie, varovanje
kanalizacijskega omreija in naprav ter pravila za vzdrievanje in izvajanje obnov/investicij,
vklju6no s pooblastilom izvajalcu javne slrfibe za izvajanje obnov.

X. pnvice in obveznodi Evajalca javne slulbe in uprabnikov

V tem poglavju so podrobneje opredeljeni uporabniki/pladniki ter ob3irno dolo6ene pravice in
obveznosti ianajalca in uporabnikov. V poglavju je podrobneje urejena obveznost sporo6anja
sprememb raznih podatkov izvajalcu s strani uporabnikov, ki lahko kakorkoli vplivajo na
uporabo ali obra6un storitev javne sluibe (naslovi, najemna razmerja, fizicne spremembe, itd.).
Poglavje vsebuje tudi pomembnej5e prepovedi za uporabnike in druge (npr. poseganje v
obmo6je javne kanalizacije), dolo6ene pa so tudi obveznosti raznih izvajalcev vzdrievalnih del
ali gradenj, kadar bi lahko njihove storitve posegale v obmodje javne infrastrukture.

X. vii tinanciranja javne sluZbe in javne infnstruldure

Odlok v tem poglavju ureja vile financiranja javne sluibe in iavne inftastrukture, pravila

subvencioniranja tako, da se prepred prekomemo financiranje ter vsa pravila v zvezi s cenami
storitev javne sluibe (obradunska obdobja, enotna cena, postopki oblikovanja, potrjevanja in
na&ora cen storitev javne sluzbe,
storitev).

cen javne slu2be in omreinine, stro5ki izvajanja

Xll. mefitve in furadun

Doloceni so nadini evidentiranja kolidin in dolodanja enot kolidine ter pravila za zaraCunavanje
oziroma obra6unavanje kanal56ine in omreinine uporabnikom stodtev javne sluZbe. V
poglavju ie doloceno tudi, pod katerim i pogoji se v kmetuski dejavnosti ne plaeujejo storitve za
odpadno vodo. DoloCena je tudi vloga za oprostitev placevanja okoljske dajatve za porabo

vode v kmetijski dejavnosti ter pravila, kako ravnati v primeru okvare vodomera

oziroma merilne naprave. Poglavje vsebuje tudi pravila za oblikovanje cen storitev, ki niso

storitve javne slurbe ter pravila glede vlaganja ugovorov
izvajalca javne sluibe.

Xlll. prekinitev oNajanja in Ci$Cenia odpadnih voda

s strani uporabnikov zoper ra6une

Dolo6ena so pravila za prekinitev odvajanja in eiS6enja odpadnih voda ter pravila za prekinilev

v primeru vzdr:evalnih del.

XV. evidence uporabnikov

V tem poglavju odlok dolo6a, katerc evidence uporabnikov mora voditi izvajalce javne sluZbe

in pravne podlage za pridobivanje teh evidenc.

)O/. nadzor in kazenske doldbe

odlok dolota organe, pristojne za nadzor nad ianajanjem odloka ter globe za storiene prekr$ke.

XVl. prehodne in konCne dolotbe

V tem poglavju so doloeeni akti, ki prenehajo veljati-ter zacetek veljavnosti odloka, ki je

predviden-na ietnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS'



4. Ocena flnanGnih in drugih peledic, ki bi jih imelo spreietie odloka

Sprejetje odloka finandnih posledic za proracun ne bo imelo. Odlok postavlja boljjasna pravila
na podrodju oblikovanja, pot.jevanja in nadziranja cen storitev javne sluibe, ki do sedaj niso
bila ni$er zapisana, pa bi skladno s priporo0ili Ra6unskega sodiSda morala biti, zato se bo
treba po novem drZati rokov, ki bodo s tem odlokom polrjena.

OKP ROGASKA SI.ATIII,IA, d.O.O.

mag. Bojan PIRS

Priloga

odpadne vode na
Kozje in

Predlog Odloka o odvajanju in Ei5Cenju komunalne in padavinske
obmodju obcin Rogaska Slatina, Smarje pri Jetsah, Podcetrtek,
Bistrica ob Sotli



clena Statuta Obdine Rogaska Slatina (Uradni list RS, 51.67/17) na seji dne
svet Obcine Smarje priJelsah na podlagi 16. Clena Statuta Obeine Smarje pri

Na podlagi 149. elena Zakona o varstvu okolja (A/O-1-UPB1; Uradni list RS, St. 39/06 - uradno
predisceno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNaen,57lOO - ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 - ZPNadrt-A,48112,57112,92113,56115, 102115,30116,61117 - GZ,21118 -ZNOrg in 84/18 -
ZIURKOE), 29. Clena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS- UPB2, Uradni list RS, St. 94/07 - uradno
pre6is6eno besedilo, 76108, 79109, 51110, 4Ol'12 ZUJF, 14115- ZJUJFFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18,
61120 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),3. in 17.ebna Zakona o prekrskih (ZP-l, Uradni list RS, 5t.
29111 - uradno precisceno besedilo,2'U13, 111113,74114 - odl. US, 92114 - odl. US, 32116, 15/17- odl.
US in 73/19-odl. US), 3.,7.,59. in 60. elena Zakona o gospodarskih javnih slurbah (ZGJS; Uradni
list RS, 5t. 32193, 30/98 - ZZLPPO, 127106 - ZJZP, 38110 - ZUKN in 57/1'1- ORZGJS4o) 30. in 31.
ebna Gradbenega zakona (GZ; Uradni list RS, 5t. 61117, 721'17 - popr. in 6520), 35. Clena Zakona o
geodetski dejavnosti (ZGeoDl; Uradni list RS, St. 77110 in 61117 - ZAID), 39. Clena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, St. 61/17) so Oboinski svet Obeine Rogaska Slatina na podlagi 16.

Jelsah (Uradni li
Obcinski
st RS, 5t.

57h7)naSejidne-,obcinskiSvetob6inePodeetrteknapodlagi17,6lenaStatuta
Obcine Podeetrtek (Uradni list RS, St. 43118 - uradno precisceno besedilo) na seji dne
, Obcinski svet Obcine Rogatec na podlagi 16. Clena Statuta Obcine Rogatec (Uradni list RS, St. 29118)
na seji dne Obcinski svet Obcine Kozje na podlagi 16. ebna Statuta Obcine Kozje
(Uradni list RS, St. 62/17) na seji dne in Obdinski svet Obcine Bistrica ob Sotli na
podlagi 15. Clena Statuta Obcine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, St. 82/16 - uradno precisceno besedilo

- UPBI) na seji dne na seji dne sprejeli

ODLOK
o odvaianiu in 6i5Genru komunalne in padavinske
odpadne vode na obmo6iu obGin RogaSka Slatina,
Smarie pri Jel5ah, PodGetrtek, Rogatec, Kozie in

Bistrica ob Sotli

r.spr-oSre ooLoGee

l.Clen
(webina)

(1) Ta odlok doloca pogoje in naein izvajania obvezne obcinske gospodarske javne sluzbe
odvajanja in Cisdenja kohunatne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javnaslu2ba) na

obm6ejri obdin Roaa5ka Slatina, Smarie pri Jel5ah, Pod6etrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob

Sotli (v nadaljevanju: obcine) in vsebuie:
l. splosne dolocbe,
ll. organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne sluzbe,

lll. kanalizacijsko omrezje, objekte in naprave,
lV. obvezne storiwe in naloge javne sluzbe,
V. izvajanje javne slurbe na obmocjih, ki so opremljena z javno kanalizacuo,

Vl. izvajanje lavne slu2be na obmoCjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo'

Vll. izvajanle posebnih storitev,
Vlll. pogirje za zagotavljanje odvajanja in Ci$tenja odpadnih voda,

lX. projektiranle in gradnjo javne kanalizacije,
X. pravice in obveznosti izvajalca iavne slu2be in uporabnikov,

Xl. vire financirania javne sluzbe in javne kanalizacije'
Xll. meritve in obra6un,
Xlll. omejitve in prekinitve odvaianja odpadne vode,



XlV. evidenceuporabnikov,
XV. nadzor nad izvajanjem javne sluzbe in kazenske doloebe,
XVl. prehodne in koncne dolocbe.

(3) Podrobnej5a vsebina o tehniCni izvedbi ter uporabi objektov in naprav za izvajanje javne sluzbe
je opredeljena v tehni6nem pravilniku o odvajanju in ciscenju komunalne in padatinake odpadne
vode na obmoCju obCin (v nadaljevanju: Tehnidni pravilnik), ki ga pristojni organ izvajalca
sprejme najpozneje v sestih mesecih od vetjavnosti tega odloka in ga objavi naipletni sirani
izvajalc;.

(4) Za vprasanja v zvezi z izvajanjem javne sluzbe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo veljavni zakonski in podzakonski predpisi, stovenski (S|ST, S|ST EN, SIST tSO),
evropski (EN) in mednarodni (lso) standardi, predvsem slovenski standardi slsr EN 7s2 ih
SIST EN 1610.

(5) Ce je po uveljavitvi tega odloka sprejet zakon ali zakonit podzakonski akt, ki vsebuje doloabe,
ki . so v nasprotju z dolocbami tega odloka, veljajo dolocbe kasneje sprejetih iakonov ali
zakonitih podzakonskih aktov.

2.Elen
(namen)

Namen odloka je:

- opredelitev vsebine in standardov javne sluzbe,
- zagotavljanje varnega in ucinkovitega izvajanja javne sluzbe,
- uskladitev s predpisi, ki se nanasajo na organiziranje in ftnanciranje izvajanja javne sluzbe in

varovanje okolja,
- doloditi obveznosti obcin in izvajalcev javne sluzbe pri izvajanju javne sluzbe,
- doloditi pravice in obveznosti uporabnikov pri korifdenju javnd s[u2be,
- ureditev financiranja ter dolocanja in potrjevanja cen jivne slu2be,
- zagotavljanje trajnostnega razvoja javne sluzbe,
- dolofiti vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne sluZbe,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem javne sluzbe.

3.Clen
(pomen izrazov)

(1) lzrazl uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. aglomeracija je obmodje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge

dejavnosti zgoscena tako, da je mogoce zbiranje komunalne oO-pain6 vo'Oe v kanalizacijiin
^ njeno odvajanje po kanalizaciji.v komunalno distilno napravo ali na koneno mesto izpusta;2. blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz komunalnih cistilnih napiav in iieoitafoblato.iz obstoiedih pretodnih greznic ter blato iz stranisda, ki deluje brez izpirania z,ioOo inle

brez iztoka ter ni kemicno stranisCe.v skladu s predpisom, ki ureji emisijo'snorli in toptote i,ri
- odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
3. Cistilni vat je me5anica izpranih organsko onesnaienih suspendiranih delcev in padavinske

odpadne.vode, ki kot posredica prvega nariva padavinske odpadne vode oate[a po javni
kanalizaciji;

4. Iiir Eearisce.je objekt za precrpavanje odpadne vode iz objektov s pomocjo drpark in je
del interne kanalizacije;

5. lndBtriiska odpadna yoda je odpadna voda, ki nastaja v industriji, obrtni, obrti podobni ari
drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobnjkomunarni'oop6o'ni'voai. r'.oritrijsra
odpadna voda je tudi:

- odpadna voda, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti,
- mesanica industrijske odpadne vode s komunalno'ali padivinsko odpadno vodo ali z

obema, 6e gre za komunarno ari padavinsko vodo, ki nastaja na obmocju iste naprave, in
se pomesane odpadne vode po skupnem iztoku odvajajo v javno t"naii.Lirioii ,50",-- odpadna voda, ki se zbira in odteka s povrsin b6;edov ari njprav ia piJt=iono
skladisdenje, prederavo,.skradis6enje ari odstranjevanje 

-odpadkov, 
razen n;irrovin- siretr, a1s funkcionarnih prometnih povrsin oo ten oolenitr in nlpraian, ce na teh p6rrsinar, poiet"

maniputacija z odpadki in bi lahko pristo do 6nesnazenj'a povrSin,
- hladilna odpadna voda, in '



- biolosko razgradljiva industrijska odpadna voda, kotje dolodeno v predpisih o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;

6. interna kanallzacija so cEvovodi s pripadajoeo opremo v zgradbi in na zemljisdu uporabnika,
ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno
kanalizacijo, nepretocno greznico, pretocno greznico, obstojedo pretocno greznico, obstojeco
nepretoano greznico, MKCN z zmogljivostjo manjso od 50 PE in poteka do revizijskega jaska.
Vzddevanje interne kanalizacije (tudi v primeru, da je lokacija revizuskega jaska na javnem
dobru) je obveznost in strosek uporabnika;

7. javna kanalizacija je sistem kanalov In jarkov ter z njimi povezanih tehnoloskih sklopov in
naprav, povezanih v kanalizacijsko omrezje, po katerem se zagotavlja odvajanje odpadne
vode iz objektov ter loceno od nje ali skupaj z nio tudi odvajanje padavinske odpadne vode s
streh ali z utrjenih, tlakovanih aliz drugim materialom prekritih povrsin objektov. Sestavni del
javne kanalizacije so tudi eistilne naprave, kizakljudujejo to kanalizacijo. Javna kanalizacija je
namenjena izvajanju javne sluzbe. Javna kanalizacija je lokalna gospodarska javna
infrastruktura in je v lasti ob6in;

8. iavni kanalizacijski sistem ali omre4e je hidravlicno samostojen sistem primamega in
sekundarnega omterja z enim iztokom, kije namenjen izvajanju javne sluzbe in ga upravlja
en izva.ialec javne sluzbe. lztok iz javnega kanalizacijskega sistema je skladno z uredbo koncni
iztok iz javnega kanalizacijskega sistema ali navezava na komunalno Cistilno napravo, skupno
Cistilno napravo ali Cistilno napravo padavinske odpadne vode ali navezava na drug javni
kanalizacijski sistem. Komunalna 6istilna naprava, skupna Cistilna naprava ali eistilna naprava
padavinske odpadne vode, ki je nameniena izvajanju javne sluzbe, se Steje za samostojni
javni kanalizacijski sistem;

f. iavna poyt$ina je povrsina grajenega javnega dobra lokalnega ali drZavnega pomena, katere
uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem;

10 je cevovod s pripadajoeo opremo, ki je namenjen odvajanju
odpadne vode ali mesanice odpadnih voda iz objekta vjavno kanalizacuo in poteka od mesta

jaska pred objektom, ki je prikljuden
ni na parceli, na keteri stoji stavba,

kanalizacijski prikljucek poteka do zunanie stene stavbe. Kanalizacijski prikljuCek pripada

objeKu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mesanica
odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrezje in je del interne kanalizacUe;

11. kataster javne lnfrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne

prikljudiwe na javno kanalizacusko_omre4e do zadqega
na iavno kanalizacUsko omre2je. Ce revizijskega ja3ka

infrastrukture;
'12. komunalna cistilna napraya ali KCN je naprava za ciseenje komunalne odpadne vode ali za

Ciscenje mesanice komunalne odpadne vode z industrusko ali padavinsko odpadno vodo ali

obema, ki zmanjsuje ali odpravlja njeno onesnazenost.
13.

'14.

komunalna odpadna voda je:

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

nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih;

odpadna voda, ki nasteia kot industrijska odpad na voda v proizvodnji, storitveni ali drugi

dejavnosti ali mesanica te odpadne vode s komunal no ali padavinsko odpadno vodo, de je
po naravr ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodi njstvu, njeni povpreeni

dnevni prebk ne presega 15 r#'/dan, njena letna koli6ine ne presega 4.000 m3,

obremenjevanje okolja zaradi odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od

onesnazeval letna kolieina ne presega mejnih vrednosti letnih koli6in onesnazeval,

dolocenih skladno s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacilo;

mila komunalni Cbtilna naprava (v nadaljevanju: MKCN) je naptava za obdelavo

iomunatne odpadne vode z zriogljivostjo CiS6enja manj5o od 2.000 PE, v kateri poteka

Oiofolf" 13rgdOnia na naein, dolo6e; sklidno s predpisio emisiji snovi priodvajanju odpadne

voOe iz MK-CN (i prezra6evanjem v lagunah, v biolo3kih reaktorjih z aktivnim blatom, v

UtfoSf<in reaftoriih i pritrjeno biomaso, I naravnim prezra6evanjem s. pomoejo rastlin).. Za

ilfi[fl i rrogtjirostjo do'50 PE se Steje tudi naprava,.ki je izdelana skladno s standardom

Sidi ifl iZSdO'-S atiarugtm enafovred;im in mednarodno priznanim standardom, in je zanio

ii."ii461y^ o tastnostii'v sktadu s predpisi, k! urejaio gradbeie proizvode, ter se o6iseene

o-Jpaane',rooe- oavajajo neposredno v pov*insto vodo preko filtrirne naprave ali posredno v

podzemne vode preko sistema za infiltracijo v tla;



15. merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoca tehnicno izvedbo meritev kolicin in
kakovosti odpadnih voda;

16. neprctodna gr€znica je neprepusten zbiralnik brez prekatov, namenjen zbiranju komunalne
odpadne vode;

17. obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na obmocju komunalne ali skupne cistilne
naprave pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred njegovim odstranjevanjem. Za obdelavo
blata se Stejejo vsi postopki obdelave le{ega, ki se lahko izvajajo na obmodju komunalne ali
skupne Cistilne naprave, kot so stabiliziranje, kondicioniranje, susenje, dezinfekcija in
podobno, s katerimi se dosere:

- ucinek stabilizacue blata skladno s predpisom, ki ureja obdelavo biolosko razgradljivih
odpadkov, in

- ustrezne udinke za nadaljn o uporabo ali postopke predelave ali odstranjevanja obdelanega
blata skladno s predpisi, ki urejajo uporabo blata iz komunalnih Cistilnih napriv v kmetustu
ali predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;

18. obmocje izyajanjajavne slurbeje obmodje celotne obdine ali njenega dela za katero morata
biti s predpisi obcine in v skladu z uredbo, ki ureja odvajanje in Ciseenje komunalne odpadne
vode dolocena nacin in obseg izvajanja javne sluzbe;

19. obstojeca neprctodna grcznica je nepretocna greznica, za katero velja, da je:
- bila zgrajena pred uveljavitvijo uredbe iz drugega odstavka tega dlena v skladu s predpisi,

ki so veljali v dasu gradnje, in obratuje na dan uveljavitve navedene uredbe,
- bilo pred dnem uveljavitve uredbe iz drugega odstavka tega dlena pridobljeno pravnomoeno

okoljevarstveno ali gradbeno dovoljenje,
- bilo pred dnem uveljavitve uredbe iz drugega odstavka tega elena pridobljeno soglasje

izvaialca za prikljuditev v skradu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in irravnomocrio
vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, de za obraiovanje MkCN ni treba
pridobiti .okoljevarstvenega dovoljenja in za njeno gradnjo ni treba pridobiti gradbenega
dovoljenja;

20. oDstoieca pretodna greznica je pretocna greznic€I, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo
t]r-edbe o emisui snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v voae in jivno kan5lizacijo
(Uradni list RS, St. 64/12) v skladu s predpisi, ki so veljali v Casu gradnje, in obratuje na din
uveljavitue navedene Uredbe;

21. obetoiedi objekt je objekt, kijebilzgrajen pred uveljavitvuo uredbe iz drugega odstavka tega
clena, ali objekt, za katerega je bilo pred tem dnem pridobljeno pravnoiocno gradbeio
dovoljenje;

22. padayinska odpadna yoda je odpadna voda, ki kot posledica padavin odteka z utrjenih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih povrsin v vode ali se odvaja v javno kanalizlcijo,
razen iz povrsin, dolodenih v 3. alineje S. todke prvega odstavka tega Ebni;

23. populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: pE) ie enota za obreme-njevanj e vode, iztazena z

^. biokemijsko polrebo po kisiku (v nadatjevanju: BPKS). 1 pE je ena(60 g'BpKs na dan;
24. poeebne storitve so storitve, ki niso obvezrie storitv6'javne siu2be, vend-ar jih .r:v4Blrr iru.i.

z uporabo javne k analizacijei
25. pretoGna greznica je gradbeni objekt za anaerobno cisdenje komunalne odpadne vode, v

katerem se le-ta pretaka iz usedalnega prekata v enega ili ve6 prekatov i" anaerooho
obdelavo odpadne vode, obdelana pa se na iztoku iz tegi objekta ocivaja v oxorie onicajno i
infiltracijo v zemljo;

26. primamo kanarizaciisko omreije javne kanarizacije (v nadarjevanju: primamo omrezje) iesistem kanarov in jaskov ter z njimi povezanih objeK6v in tenno'losrin sriopov (npr. p;46i6;i
lovilniki otj, crpatisea in druge naprave za predrpdvanje odpadne voae, ,ad-"riinlr,'cisiiin"jJ
vala, razbremenitniki in polobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in p"d;il*;
odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industrijsksodpadne voie iz dvetr ati vec sLrunoirnitr
kanalizacijskih omrezij. primamo omrerje se iakrjuGiz navezavo na romunatno ati iiujno

__ Cistilno napravo. Na primarnem omrezju ni kanalizicijskih prikljuckov;
27. pwi naliv pad-avinske odpidne vodeje padavinska'oopabna vooa, ii se po darjSem susnem

obdobju na zacerku modnejsih padavin odvede vjavno rinarizacijo.2aiz,"brn i;ri,ir";;;;
naliva padavinske odpadne vode se uposteva 6is trajanja padivin 1s minut in lnieniivnoll
f:9^"^r[:,y*,:,-utienih_povrsin in streh, s katerih sL iaa'avinsra oapJona il;;r.'4;;
Javno KanatEaclsko omrezje;

;:. :lfiflrl"Jek jemestolriktopa enega ati veo uporabnikov na iavno kanatizacijo;zv seKundamo. r(anarizacusko omrc2je javne kanarizacue (v nadarjevanju: 'iekundarno
omrezje) je sistem kanarov in jaskov tei z rijimi povezanih o6ledov in tetriotosiit .tr"i,o, r.prl



peskolovi, lovilnik olj, 6rpalisea in druge naprave za precrpavanje odpadne vode, zadrzevalniki
aistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in
padavinske odpadne vode, ki nastaja na obmoeju poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi
odvajanju industrijske odpadne vode, ki nastaja na obmocju poseliwe ali njegovem delu in se
eisti v komunalni ali skupni distilni napravi. Sekundarno omre2je se zaklluei z navezo na
primarno omrezje;

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

31. upravljavec javne kanalizacile (v nadaljevanju: upravljavec ali izvajalec) je izvajalec javne
sluzbe na celotnem obmocju obcin Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Poddetrtek, Rogatec,
Kozje in Bistrica ob Sotli, javno podjetje OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaska
Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaska Slatina in je upravljavec javnega vodovoda;

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

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

34. vodovar8tveno obmoEje je obmocje skladno s predpisom, ki ureja varswo vode namenjeno
oskrbi s pitno vodo;

35. zbimi kataster gospodaEke javne infrastruktute je temeljna evidenca o omrezjih in
objektih gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije
na podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko nacrtovanje.

(2) Vsi ostali izrazi, ki niso doloceni v prejsnjem odstavku, imajo enak pomen, kot je dolodeno v
vsakokrat veljavnih drzavnih predpisih. Na dan sprejema tega odloka javno slu2bo ureja Uredba
o odvajanju in eiseenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, St. 95/15, 76117 in 8'll19i v
nadaljevanju: uredba).

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

4.Glen
(uporaba storitev javne slurbe)

('l) Naloge javne slurbe, ki so obvezne storitve, so:
1. odvajanje in ciscenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ter dodatna

obdelava komunalne odpadne vode, skladno z uredbo,
2. rcdno wddevanje javne kanalizacije,
3. prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretocnih greznic, obstojecih greznic in

MKCN z zmogljivosgo, manjso od 50 PE,
4. ciscenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejsnje alineje na komunalni ali

skupni Cistilni napravi,
5. pregledovanje MKCN z zmogljivostjo, manjso od 50 PE,
6. prevzem blata iz MKCN z zmogljivostjo enako ali vecjo od 50 PE, ki niso objekti javne

kanalizacije in so v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz katerih

se odvaj, komunalna odpadna voda, na obmocju poseliwe, ki ni opremljeno z javno

kanalizacijo,
7. obdelava blata iz preisnje alineje na komunalni ali skupni Cistilni napravi,
8. odvajanje in ciscenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih

povrEin'in sheh,6i za odpadno vodo s streh ni mogoee zagotoviti ravnanja v skladu s
predpisom, ki uoa emisUo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno

kanalizacijo,
9. obvesdanje uporabnikov,
10. izdelava programa izvajanja javne sluzbe (v nadafevanju: program)'
1 1. vodenje evidence o izvajanju javne slurbe,
12. porocanje o izvajanju javne sluzbe in
13. prikljucevanje novih uporabnikov javne sluzbe.



(2) odvajanje in discenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode iz povrsin, ki niso
javne, se ne Steje za storitev javne sluzbe ne glede na to, Ce se taksna voda odvaja v javno
kanalizacijo in 6isti v komunalni ali skupni Cistilni napravi.

(3) odvajanje in ciscenje padavinske odpadne vode iz cestnega telesa, ko se padavinska voda ne
odvaja v javno kanalizacijo, se ne Steje za storitev javne sluzbe in ni predmet tega odloka.

II .ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA
SLUZBE

5.alen
(izvajalec iavne slurbe)

(1) obcine so lastnice objektov in nagtav za izvajanje javne sluzbe in zagotavljajo izvajanje javne
slurbe v oblikijavnega podjetja na celotnem obmocju obdin v obsegu in pod pogoji, dolocenimi
s tem odlokom in ostalimi veljavnimi predpisi.

(2) lzvajalec,javne slu2be ter upravljavec javne kanalizacije na celotnem obmocju obdin Rogaska
Slatina, Smarje pri Jelsah, Podcetrtek, Rogatec, Kozje'in Bistrica ob Soflije Okp javno poljetje
za komunalne storitv€ Rogaska slatina d.o.o., celjska cesta 12, Rogaska slatinl. upravljlnje
in najem javne kanalizacije ter naein obracuna in placila najemnine sL uredi v najemni pojod-bi
oziroma drugem pravnem aktu.

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

6.6len
(obmocje zagotavlianja lavne slu:be)

(1) obcine zagotavljajo izvajanje javne slu2be na vseh poselitvenih obmocjih v skladu z uredbo,
izvajalec, pa skladno s predpisi izvaja javno sluzbo na poselitvenih obrirocjih obain Rogaska
Slatina, Smarje pri Jellah, Podaetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sofli, skladno s progra;om,
ki ga izdela skladno z uredbo in ga poslje pristojnemu ministrstvu ter objavi na ivol-i sptetnl
strani.

(2) lvlelo obmodja posameznega izvaialca javne sluzbe doloei obcina na digitalnem podatkovnem
sloju za raven merila 1 : 5.000.

7.Clen
(subsidlarno ukrepanie)

Obcina zagotavlja:

- izvajanje vseh storitev, dolocenih v veljavnih predpisih;
- financiranje javne sluZbe in javne kanalizacije, da je mozno trajnostno zagotavljati ustrezen

in predpisan obseg in kakovost storitev ter vzdr2evanje objektov, naprav in-'opreme izvajalca
in javne kanalizacije tako, da se ohranja njihova vrednost

- sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogodanja ali omejevanja izvajan a storitev javne
sluZbe;

- sankcioniranje morebitnih drugih nepooblasdenih izvajalcev, ki izvajajo storitve javne sluZbe
na podrocju obdine;

- pisno obvescanje izvajalca o morebitnih ugovorih oziroma pritozbah uporabnikov.

8.dlen
(namenska poraba sredsteyl

(1) Najemnina za uporabo javne kanalizacije je namenski prihodek obcine in se namensko
.^. uporablja za investicijska rzdr2evalna dela ali investicije na javni kanalizaciji.
(2) v primeru, da znesek zaraeunane najemnine preiega 

-pohebni 
znesik za investicijska

vzdrrevalna dela ali investicije na javni kanalizaciji, se raztii<a lahko uporabi za inveiticile ati
investicijska vzdrzevalna 

.dela na drugl gospodarsli lavni infrastrukturi, ri ie uporaorjl za
izvajanje obveznih obeinskih gospodarskih javnih sluzb varstva okolja.



(3) Okoljska dEalan za onesnazevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je namenski
prihodek obcine in se namensko uporablja za investiciie ali investicuska vzdrZevalna dela na
javni kanalizaciji.

9.6len
(EiScenie komunalne in padavircke odpadne vode)

Ciscenie komunalne in padavinske odpadne vode na obmodju obcin se prostorsko zagotavlja:

- na KCN na obmoeju posameznih obcin za komunalne in padavinske odpadne vode, ki se
vanje odvajajo preko javnega kanalizacijskega sistema iz obmocij, ki so na to omrerje
prikljucena;

- na rastlinskih cistilnih napravah na obmocju posameznih obein za komunalne odpadne
vode, ki se vanje odvajajo preko javnega kanalizacijskega sistemae iz obmocij, ki so na to
omre2je prikljudena;

- na MKCN za komunalne odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov (v nadaljevanju:
objektov), ki niso prikljudeni na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali
upravljavec, ki ga potrdijo lastniki.

{0.Clen
(lokacija prc\zema ysebin greznic in blata iz MKe N)

Prevzem in ravnanje z blatom (muljem) iz pretocnih_greznic in MKCN ter komunalne odpadne vode iz
nepretocnih greznii se prostorsko iagotavljaje na KCN RogaSka Slatina in delno v mani5i meri na KCN
Smarje pri JelSah.

III.KANALIZACIJSKO OIUREZJE, OBJEKT! !N NAPRAVE

ll.Clen
(obiekti in naprave iavno kanalizaciie)

('l) Javna kanalizacija je grajeno javno dobro lokalnega pomena, ki jo zagotavlia obcina in
predstavlja gospodarsko javno infrastruKuro.

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

naprav, povezanih v kanalizacijsko omrerje, po katerem se zagotavlja odvajanje odpadne vode
iz objektov, ter loceno od nje ali skupaj z njo tudi odvajanje padavinske odpadne vode s streh
ali z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih povrgin objektov. Sestavni del javne

kanalizacije so tudi cistilne naprave, ki zakljueujejo to kanalizacuo. Javna kanalizacija je

namenjena izvaianju javne sluzbe. Uporaba javne kanalizacije kot grajenega javnega dobra.je
v skhdu s predpisi dopustna pod enakimi pogoji vsem uporabnikom, pri Cemer se uporaba

zagotavl,a prek javnega podjetja. Uporaba javne kanalizacije iz prvega odstavka tega dlena
je obvezna na vseh obmoejih, kjer je javna kanalizac[a zgrajena.

(3) iavna kanalizacija je izven pravnega prometa. Na njej ni mogoCe dobiti lastninske pravice s
priposeswovanjem ali drugih stvarnih pravic.

(4) Objekti in naprive javne kanalizacije obsegajo primamo in sekundarno kanalizacijsko omreZie

ter z njim povezane tehnolo$ke naprave, kot so:

- kanjlizacijska omre2ja za odvod komunalne in padavinske odpadne vode,

- Crpaligce za precrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode,

- revizijski ja5i<i za'priklju6evanje objepov na javno kanalizacijo, ki so na zemlji56u lastnika

objekta,

- objekti in naprave vakuumske kanalizacile,

- MKCN v velikosti najmanj 50 PE,

- razbremenilniki visokih vod,

- zadrrevalni in Pretocni bazeni,

- drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanie javne kanalizacije (odprti kanalski jarki,

prevzeti v najem in upravljanje upravljavca).
(5) Z objekti in napravamijavne kanalizacije upravl.ia izvajalec.



(6) lzvajalec ima ves das pravico dostopa do javne kanalizacije v lasti obcine z namenom
zagotavljanja rednega, izrednega in investicuskega vzdzevanj, in kontrole, ne glede na to, kdo

_ je lastnik zemuisea, na katerem so objekti in naprave kanalizatije.
17) lzvaialec je dolzan po opravtjenem rednem ati izrednem (in[ervencijskem) delu vzpostaviti

zemljisee 
_v 

prvotno stanje v roku 14-ih dni po izvedbi del. v primeru izvaiahla izreariin det v
zimskem casu, se zemlji$ee vzpostavi v stanje, ki je primerno za ta cas, zirlucna dela pa se
opravi takoj ko dopuScajo vremenski pogoji.

(8) steje se, da je javna l<analizacila z$ajena in se objekt nanjo mora prikljuciti (mesto prikljucitve
na javno kanalizacijo od objekta oziroma parcelne meje lastnika objekta), ce dolzind priitluct<a
ne presega. 100 m, ce je gradnja kanatizacijskega priktjucka tehnieno izvedtjiva aii grionla
kanalizacijskega prikljucka ne bi povzrocala nesorazmerne stroske glede na t<oiisti za olfotie.'

12.Glen
(intema kanalizacija)

na varstvenih pasovih vodnih virov in na obmocjih, ki rezijo na vprivnih obmodjih vodam, vprimeru, ko se padavinska voda odvaja v ponikovalnico,
v gara2ah in na pralnih plosdedih,
na parkiriseih za osebna, tovorna vozila in avtobuse,

(1) lnterna kanalizacija so:
1. kanalizacijskiprikljucek,

?. olieK! in naprave za precisdenje odpadnih voda, peskolovi in tovitci otj,3. objekti in naprave v stanovanjski stavbi ali drugih objektih ter izven njeTniih,

__4. _ nepretocne greznice, obstojece greznice in MKCN zzmogljivostjo, m-anjSo od S0 pE.
(2) lnterna kanalizacija ni javna kanalizacija, je sestavni oel ooj6na in je v h;ti lastnika objekta, kijo mora sam zgraditi, redno, izredno in investicijsko vzdr,-evati tei upravljati in eistiti, vse na

svoie stroske. Lastnik mora poskrbeti tudi za preverjanje tehnidne 5rezhibnosti interne
kanalizacije.

(3) Kanalizacijski prikljucek mora biti izveden tako, da na objektu ne nastane skoda zaradi vdora
vode.iz javne kanalizacije. odvajanje odpadne vode iz prilstorov objekta, ki so nizji od temena
kanalizacije, se mora izvesti s erpanjem na nivo, E katerega bodo 6dpadne vode lravitacijskoodtekale preko revizijskega jaska v_ javno kanalizacuo. V primeru, da na lokac-iji prirtlJeka
obstaja nevarnost poplav, je treba odpadne vode Crpaii nad zajezitveno crto, oo teja nivdla pa
gravitacijsko odvajati v revizijski jasek priktjucnega kanala. Zljezitvena crta pred-stavla'nivo
zemljisca, po katerem poteka javna kanalizacija. 

-

(4) Vsak kanalizacijski prikljuCek mora imeti revizijskijasek, ki izvajalcu sluZi za preverjanje raz mer
v prildj_ueni cevi in preverjanje_ emisij v odpadni voii, uporabni(u pa za vzdiananiL iri eiseenp
prikljucnega cevovoda. Revizijski jasek je detjavne kanbtizaciie in hora biti pravito,ira ,65[vt[nna taksnem mestu, da lahko.do njega nemoteno dostopdta izvajalec in uporaoriir. ueiio
I_elill^1:ga ]aika dorocita projektant in izvajarec v projekini dokunientaciji o6 izgradnli lavneanfrastrukture. Ce revizuskega jaska ni mozno postaviti na zemtjiscu, ti,le v tisti tasi-nika 6Ujefta,
mora lastnik tega objekta za postavitev revizijskega jaSka predioZiti izvajalcu notarsko ovd4eno
slu2nostno _pogodbo ati izjemoma sogtasje hstnika- zemlisca, na kateiem je mozno loiiaviiirevizijski jaSek.

(5) Peskolovi. se.Js.rgjujejo v javno kanarizacijo povsod tam, kjer je treba preprediti vnasanje
p:ska jn drugih hitro usedtjivih- snovi v sistem. vgraieni moi4o biti tudi 'na'vtoiu ,'ool"ft"
(crpalisca, razbremenilniki, dezevni bazeni, cistilni naprave) na mesanem ari paoavinJiem
sistemu kanalizacije kot samostojne enote ali v kombinaciji'z izlocevalniki faniitr ier<oein aii
mascob. _Dimenzionirajo se tako, 4-a izlocajo hitro usedljive snovi pri najvecjem moznem

.^. pr"t9!f : Biti.morajo dostop ni za.vzdtzananie iir imeti predviden nacin dastranleviniJ ri"orin.(6) 
fg-yiliilj_{i il masdob se fgrajujejo v mesano in bEeno kanatizacijsko omr64e 6or*J t"r,
KJer Je treba iz odpadne vode izloditi lahke tekodine s specificno te20, maniso oi o.gs rol. ri iitrpo predpisih ni dovotjeno spuscati v javno kanatizacijd in v padavinsko kinatiliFil.i,;ij;
pred izpustom v vodonosnik, ce se odvaja padavinika vo<ia s povrsin, kjer obstaja ilto,si
Fatiga lahkih tekocin. lzdelani in dimenzionirani morajo biti v sktadu s'stindarAorir Sf Si Efl
9?8: Bjti morajo dosropni- za vzdtzevanje in morajo imeti predviden nacin oastranievania
iztocenih rahkih tekocin. ce sovgrajeni..v kanarizicijski p,irriuceliniin ,.aili; i#"i;il]
za odstranjevanje izloCenih snovi uporaOnif, mora biti ohogiCe; nadzor, ki qa izvaia izvaiaiec.
Lovilniki otj, ki se vgrajujejokot preotuoricirani izoeni, m6ra;oimeii#&1H;T"i;;;iil;.
Gradnja lovilnikov je obvezna:

1

2
3



4. v objektih za priprevo hrane (sole, vrtci, domovi za ostarele, gostinski objekti, hoteli, velike
kuhinje, 2ivilska industrija, klavnice, mesnice, tovarne za predelavo mesa, kantine, bolnignice,
restavracije hitre hrane).

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

IV.OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUZBE

13.alen
(strckovno-tehniEne naloge iavne sluibe)

( t ) Strokovno-tehnicne, organizacijske in razvojne naloge javne slu2be, ki z obcinskim aktom ali
pogodbo niso prenesene na izvajalcs, opravlja obeinska uprava.

(2) Strokovno-tehnicne, organizacijske in razvo,ne naloge, kijih obcina lahko prenese na izvajalca
javne sluzbe so:

- zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z nacrtovanjem komunalne opremljenosti
predvidenega poselitvenega obmoeja;

- zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih obcina potrebuje za izvaianle upravnih nalog pri
urejanju javne slu2be;

- pospesevanje uvajanja informatiziranih procesov za potrebe javne sluzbe,

- naCrtovanje in razvoj javne kanalizacije.
(3) Obcinska uprava skrbi za koordinacUo med obcino in izvajalcem in izv4a nadzor nad izvajanjem

iavne slu2be skladno s predpisi in dogovorjenim nacrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti.

Itl.Glen
(obveScanJe uporabnikov javne sluibe)

('t) lzvajalec mora uporabnike, ki so prikljuceni najavno kanalizacuo, pisno obvesdati:

- na kateri KCN se 6isti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno
kanalizacijo, in

- o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.
(2) lzvajalec mora uporabnike, ki so lastniki ali upravljavci nepretocnih greznic in MKCN z

zmo'gliivostjo, manjso od 50 PE in MKCN iz 5. odstavka 21.6lena uredbe pisno obvescati:

- na kateri MKCN se 6isti komunalna odpadna voda iz nepretocne greznice,

- na kateri KCN se obdeluje blato,

- o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri

uporabnikih in

- o rokih in dasu izvedbe pregledov MKCN.
(3) lzvajalec mora obvescanje iz prvega in drugega odstavka tega Clena izvesti najpozneje v treh

mesecih po sprejetju programa ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev iz prvega

odstavka tega dlena.
(4) lzvajalec mora uporabnike iz drugega odstavka tega Clena pisno obvestiti o datumu dejanske

izvedbe obveznih storitev javne sluzbe najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.
(5) Uporabniki iz prejsnjega odstavka lahko zahtevajo spremembo datuma izvedbe

obveznih storitev javne sluzbe najmanj osem dni red predvideno izvedbo storitve.



V. IZVAJANJE JAVNE SLUZBE ilA OBTUIOCJIH, KI SO OPREMLJENA Z JAVNO
KANALIZACIJO

15.Clen
(obvezne storitye za objekte, ki 60 prikljucenl na jayno kanalizacljo)

obvezne storitve javne slurbe na obmocju poselitve ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno
kanalizacUo so:

1. odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvaja vjavni kanalizacijski sistem,2. cisdenje komunalne odpadne vode iz prejsnje tocke in njena doditna obdelava v skladu s
predpisi,

3. odva.ianje in Cisdenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih povrsin odvaja v javno
kanalizacijo in se zanjo zagotavlja odvajanje in eiseenje v okviru'nalog javne slu2be,4. ciseenje padavinske odpadne vode iz prejsnje toake v KcN, de-gre za meian javni
kanalizacijski sistem, oziroma v lovilniku olj ali Cistilni napravi padavinsie odpadne vodi, Ce
gre za javno kanalizacijo za odvajanje izkljudno padavinske odpadne voda in je eiseenje
padavinske odpadne vode predpisano, in

5. obdelava blata na obmocju KCN, kije opremljena za prevzem in obdelavo blata.

16.Clen
(obveznosti, vezane na prikljuCltev objelilov)

(1) Na pos€litvenih obmodjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija,je prikljucitev objekta ali preureditev obstojedega objekti na javno kanalizacijo obvezna in
dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za prikljuditev in pogodbe o izvajanju komunalnih
storitev ter urejene sluznostne pravice za obratovanje in'vidrrevanje v'k6rist izvajalca.

.-. Komunalna odpadna voda se mora odvajati neposrednov javno kanalizatijo.
(2) Ne glede na prejsnji odstavek, prikljuCitev na javni kanaliza;ijski sistem ni obvezna, kadar bi bile

tehnicne resitve, ki bi le-to omogocile, povezane z nesorazmerno visorimi strosri, rot ie todoloceno v cetrtem odstavku 
-tega clena. v tem primeru je uporabnik odvajanja [omuriatnt

odpadne vode doEan vgraditi MKCN.
(3) Lastnik objekta rahko v izjemnih primerih na obmocju znotaj aglomeracije,

de ie_obremenjevanje okoria zaradi ngstajanja komunarne odpadnl vooe v o6lenri manliJ trd
_ 50 PE, za komunalno odpadno vodo iz tega objekta zagotovi zbiranje v neprerticnl grezniit, ee:
1. :e objekt nahaja na obmocju vodovarstvenih obmoeij vodnih vhov,2. ciscenje komunalne odpadne vode ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v

vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko negativno vplivajo na dedvanli rvrrcu 1npr.nadmorska visina nad 1.s00 m in p-odobno), ali gre za komunaino odpadno iooo iz oq![ta
brez stalno zaposlenih oseb, razvElenega po klalifikacijskih ravneh v ikladu s preopiso'm, 

'ki

ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte drZavnega pomena:
- stavba za opravljanje verskih obredov,
- pokopaliska slavba (npr. mrtiska vezica s spremljajocimi objekti),
- kultuma dediscina, ki se ne uporablja v druge nah-ene, ali

- -. daljinski(prenosni) elektroenergetski vod (npr. transformatorska postaja) in3. ta nepretoena greznica ustreza pogojem, da: 
'

- :e. _ prl dimenzioniranju uposteva dnevna koricina komunarne odpadne vode
0,15m3naosebona dan,. 

',zen 
(E gre za stavbo za kratkotrajno nalt"nitl, oiei

restavracije ari drugo gostinsko.stalbo za kratkotrajno nastanitev (nfr. pranins[a roca,
gorcko zaveti5de ari dom ari rovska koca), kjer oskrb; s pitno vodo iz jivndga ,odorodini
zagotovrjena in se uposteva dnevna koricina romunatne oafidn" ,oo"
0,03 m3 na osebo na dan,

- lLenl koristna prostornina. znasa .najmanj 4,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot
10 m3,rrazen 6e gre za objekt brez starrio zipgstenih oseu, razvecen f" rL.iliioJiij,in
ravneh v. skradu s predpisom, ki ureja krasifikacijo vrst o'bjektov in oriiett" aa"riegapomena, iz prejsnje tocke, kjer njena koristna prost6rnina znisa nalmanl 3 r. n, oieOi,
vendar ne manj kot 6 m3,

- je izvedena iz vodotesnih materiarov tako, da je prepreceno puscanje ari uhajanje njene
vsebine v okolje, in

- se zagotovi njeno praznjenje v skladu z veljavnimi predpisi.



(+) Stqe se, da so stroski gradnje kanalizacijskega prikl,udka nesorazmerni glede na koristi za
okolje, 6e zaradi naravnih ovir (npr. vodotok, nasprotni nagib terena, geoloske znacilnosti
terena) ali tehnidnih vzrokov (npr. tlacni vod javnega kanalizacijskega omrezja), stroski gradnje
ali prikljucitve ve6 kot trikrat presegajo povpreene stroske gradnje primerljivega prikljueka na
javno kanalizacUsko omre2je, kjer ni takih naravnih ovir ali tehnicnih vzrokov (npr. vec kot trikrat
presegajo povprecne stroske gradnje kanalizacijskega prikljucka v isti aglomeraciji ali na
primerljivem obmoaju), ali vee kot trikrat presegajo stroske opremljanja z malo komunalno
eistilno napravo ali nepretoeno greznico. Nesorazmernost stroskov mora dokazati uporabnik.

(5) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v
stavbi zunaj obmoeja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, 6e je letna
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode preraeunana na 'l m dolzine
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za prikljucitev na javno kanalizaciio, vedja od 0,02
PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, pa je mogoce
brcz naptav za predrpavanje. Podrobneje so pogoji opredeljeni v veljavni uredbi.

(6) lzvajalec mora lastnika objekta v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za javno
kanalizacijo obvestiti, da je prikljuditev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu
posredovati pogoje za prikljucitev. Prikljucitev na javno kanalizacUo se mora pod nadzorom
upravljavca opraviti v roku Sestih mesecev od prejema obvestila o obvezni prikljucitvi.

(7) Ce je zaradi globine obstojece kanalizacije priklop na javni kanalizacijski sistem mozen samo z
internim precrpaliscem komunalne odpadne vode, gaje lastnik objekta doEan izvesti na lastne
stroSke.

(8) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in
padavinska voda v greznico ali MKCN se mora prikljuditi na javni kanalizacuski sistem tako, da
iastnik na svoje stroske greznico ali MKCN odstrani ali oeisti in izklju6i iz sistema odvajanja
odpadne vode ter izvajalcu dopusti nadzor nad izvedenimi deli. Po prikljucitvi na javno
kanalizacijo se greznica ocisti in zasuje ali uporabi za odvajanje (ponikanje) padavinskih voda.

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

(10)Merilno mesto mora biti ob vsakem Casu brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu.

17.6len
(nacini prikljucitve na iavno kanalazacijo)

(1) Prikljucitev objektov na javno kanalizacijo se izvaja pod pogoji, dolocenimi v Tehnienem
pravilniku in soglasju za prikljucitev na javno kanalizacijo ter na podlagi podpisane in v zemljisko
knjigo vpisane slu2nostne pravice obratovanja in vzdrzevanja v korist izvajalca.

(2) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo
en prikljueek najavno kanalizacijo, ee ni v tem odloku drugace doloceno.

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

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

navodilih izvajalca in pod pogoji iz soglasla izvajalce dovoljena prikljucitev ved objektov preko

enega skupnega kanalizacijskega prikljueka, s dimer pa morajo soglasati vsi lastniki tega
prikljucka. V tem primeru ie prikljucek v zasebni lasti vseh lastnikov tega prikljucka.

l8.dlen
(pogoji prikljuclwe)

(1) Priklueitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na podlagi popolne vloge lastnika objekta in

ob soCasni izpolnitvi naslednjih pogojev:

- da je pridobljeno soglasje in so poravnane vse obveznosti do lastnika infrastrukture ter do
izvajalca,

- da so izpolnjeni vsi pogoii iz soglasja izviala,
- da to dopuscajo zmogljivosti in tehniena izvedba javne kanalizacije.

(2) Lastnikje dolzan vlogo zi prikljucitev objektr na javno kanalizacijo za namen izvedbe prikljudka' ' 
na revizilskilaSek javne kanalizacUe podati najkasneje v osmih dneh pred izvedbo del. Nadzor

in pregled kanalizacijskega prikljudka izvede predstavnik izvajalca.



19.Cten
(izvaianie prikljuckov)

(1) Priklju6itev na javno kanalizacijo se lahko izvede le na podlagi projektne dokumentacije in pisnega
soglasja _izvajalca. lzvede jo lahko izvajalec ali drug za to usposobljen in registriian izvajalec

- gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z gradbeno zakonodajo pod nadzorom izvajalca.
(2) Vsa dela pri gradnji prikljudkov nadzira izvajalec.
(3) lzvajalec ie upravicen uporabniku zaraeunati stroske nadzora na podlagi veljavnega cenika

izvajalca. Stroski n adzo@ zdlemajo neposredne in pripadajoeidel posrednih sirosk6v, ki Je dotodijo
s potrditvijo letnega nacrta. Cenik potrdi Svet ustanoviteljev.

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

- geodetski naert za objekte, kjer se v objektu vrsi poslovna dejavnost in za
vedstanovanjske objekte,

- izvedbeni nacrt oziroma posnetek izvedenih del za vse individualne stanovanjske objekte.
(5) lzvajalec lahkov primeru, da na kanalizacUskem prikljucku ugotovi 'nepravilnosti

(odtekanje odpadne vode, vdor padavinske vode, ki lahko povzroti okvaroJavne kanaiizacije ali
poruSi rezim na KCN), prekine oziroma zadrZi odpadno vodo do ureditve razmer.

(6) lzvajalec ni odgovoren za posledice nepravilno izvedene interne kanalizacije, kot je npr.
neposredna prikljuditev objektov, ki so pod nivojem pokrovov revizUskih ja5kov na j;vni kanaliza;iji
ipd.

(7) lzvajalec ne odgovarja za Skodo v prikljudenem objektu zaradi vdora povratne odpadne vode javne
kanalizacije v primeru:

- poplav in drugih naravnih ter drugih nesree,
- Ce ni urejeno odvajanje vodotokov in zalednih vod ali
- Ce prikljucitev ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem.

20. Clen
(matedal prikljuckov)

Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz materialov, ki zagotavljajo popolno vodotesnost in
ustrezajo evropskim normativom (slsr EN) na tem podroeju. eomehonejsl iaiteve so navedene v
Tehnienem pravilniku.

21.Clen
(spremembe na prikliuGkih)

(1) sprememba dimenzrji prikljudka, trase, merskega mesta in izvedbo dodatnega dela prikljucka
se obravnava na enak nacin, kot da gre za nov kanalizacijski prikljuCek.

(2) uporabnik moftl za spremembo dimenzije prikljucka, trase, ireritnega mesta in izvedbo
dodatnega prikljueka pridobiti soglasje lzvdlalcE..

(3) Uporabnikje dolzan na zahtevo izvajalca In na lastne stroske spremeniti kanalizacijski priklju6ek
v primeru spremenjenih pogojev odvajanja komunalne in padivinske odpadne v&e.'lzviialecje dolran pisno obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev prit<tiucevania n; Er;okanalizacUo.

22.Elen
(ukinitev kanalizaciFkega prikljuGkal

(1) Kanalizacijski prikljucek se lahko ukine na podlagi pisnega zahtevka investitoda ali lastnika
objekte pod pogoji iz tega Ctena.

(2) Ukinitev kanalizacij_skega pr!.kljyckq je dovoljena, ee se prikljucen objekt porusi ati v primeru
prestavitve obstojecega prikljudka. lnvestitor ali lastnik mbra 

'posreoovati 
izva;ifcu fiinli violo

za ukinitev kanalizacijskega prikljueka.
(3) Ukinitev kanalizacijskega prikljutka izvede izvajalec ali pa drug izvajalec gradbenih del pod

nadzorom |trv4alc€,
(4) lzvajalec po ukinitvi prikljucka uporabnika izbrise iz ustreznih evidenc.(5) lzvajalec je upravicen uporabniku zaracunati ukinitev kanalizacijskeja prikljucka, de jo izvede,

in stroske nadzora na podrag-i verjavnega .cenika izvajarca. strosri ,ile"iaio i"p"'.ria"i:i.
pripadajoei det posrednih stroskov, ki se dotodijo s potriitviio tetnega na'erta.'C"niri potroi sret
ustanoviteljev.



23.6len
(padavinske ln drena2ne vode)

(1) V mesani sistem ze zgrajene javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati padavinskih in drenaznih
vod, vodotokov ter podtalnice, Ce obstaja moznost ponikovanja v zemljo ali odvajanja v bliznji
vodotok.

(2) V primeru 2e zgrajenih mesanih kanalizaci,skih sistemov pa je odvajanje dopustno, Ce

kapaciteta javnega kanalizacijskega sistema dopusca odvaianje.
(3) V primeru, ce se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, mora uporabnik predhodno

pridobiti soglasje izvajalca. lzvajalec to dejavnost izvaja na podlagi pogodb, ki jih individualno
sklene z lastnikom ali lastniki stavbe, pri kateri nastajajo padavinske odpadne vode.

VI.IA'AJANJE JAVNE SLUZBE NA OBTOEJIH, KI NISO OPREilIL'ENA Z
JAVNO KANALIZACIJO

24.dlen
(obvozne storiwe za objekte, ki niso prikljucenl na javno kanalizaciio)

(1) Obvezne storitve za objekte, ki niso prikljuceni na javno kanalizacuo so:
1 . redno praznjenje nepretodnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v ustrezni KCN,
2. prevzem blata iz obstojedih pretocnih greznic in njegovo obdelavo na KCN, po potrebi oziroma

obvezno najmanj enkrat na tri leta,
3. prevzem b6ta ii MKCN z zmogljivostjo manjso od 50 PE in MKCN na obmoeju izven meja

aglomeracije z zmogljivostjo enako ali ve6jo od 50 PE pri uporabniku v skladu z navodili za
obratovanje MKCN, najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo na KCN,

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

greznici ali v obstojedi pretocni greznici ali v MKCN, za katerega izvaianje storiwe praznjenja

ter prevzema in odvoza komunalne odpadne vode ali greznicne gosce ali blata s cestnim
motornim vozilom tehnicno ni izvedljivo, je obvezna storitev javne slutbe le Ciscenje ter
obdelava blata na KCN. Praznienje in odvoz ter predajo komunalne odpadne vode ali greznienih
goSC ali blata izvajalcu mora zagotoviti lastnik objekta, izvajalec pa pisno potrdi datum in kolieino

[revzete komunaine odpadne iode ali grezni6nih gosc iz greznice ali blata iz MKCN.
(3) lzvajalec ne opravlja obveznih storitev iz prve do tretje alineje prvega odstavka tega 6lena za

objekt kmetijskega gospodarstva, Ce:

1. gte za uporabo komunalne odpadne vode- iz nepretocne greznice ali greznicnih gose iz
obstojece pretoane greznice ali blata iz MKCN za gnojilo v kmetiistvu v skladu s predpisom,

ki ur6ja uporabo blata iz MKCN v kmetijstvu, razen Ce je z drugim predpisom dobeeno
drugace,

2. lastnik tega objekta izvajalcu ob vsakokratni uporabi komunalne odpadne vode iz nepretocne
greznice 6ziroma greznidnih 9o36 iz obstojece pretoene greznice oziroma blata iz MKCN v 15

dneh po prejemu pisnega poziva izvajalca, vendar najmanj enkrat na tri leta, predlozi pisno

izjavo, Oj so izpotnjeni pogoji iz predpisa iz prej5nje alineje. V izjavi morajo biti navedeni tudi

ditumi in kolicine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretodne greznice oziroma
greznienih goSC iz obstojede pretocne greznice oziroma blata iz MKCN ter datumi in kolieine

i1unega me5anla z gnojnico ali gnojevko. Pisno izjavo je potrebno predlo2iti najkasnejedo 31.

iinuaria za tex6ce tiiletno obdobje (triletna obdobja so 1 . 1 .2020 do 31.12-2022, 1 .1 2023 do

i.linzs itd.). Ce lastnik obst6;eie pretocne greznice, nepretocne greznice ali MKCN ne
predlori izjave frravocasno, se mu z mesecem jan-uarjem tekocega leta pridne obracunavati

bmre2nini in st6ritve povezane z greznicami in MKCN, ki se obradunavajo do predloritve nove

izjave.
Eii" Uifo uporabniku v triletnem obdobiu Ze izvedeno praznjenie greznice oziroma MKCN,

oprostitev praznienia za to obdobje ni vec mozna.
ii, 

"" 
oUJt"i"Ci otil"kt ,ttlrCi v sistem praznjenla greznic oziroma MKCN sredi triletnega

obdobja, se riru pori6una clna storitve in omrernina od zaeetka triletnega o-qd-obja. V prim.eru

vklju6iive noveg; objekta v sistem praznjenja nepreto6nih greznic oziroma MKCN, se storiwe



(4)

(5)

povezane z greznicami in MKCN pricnejo obracunavati s prvim nasledniim meseoem po
vkljueitvi v sistem.

lzvajalec ne oprevlja obveznih storitev iz prve in druge alineje prvega odstavka tega Clena za
objekt na kmetijskem gospodarstvu, kije opremljen s suhim straniscem, 6e gre za upbrabo blata
iz suhega stranisda za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo btita iz uxct{
v kmetijstvu.
lzvajalec vsako MKCN z zmogljivostjo, manjso od 50 PE, na svojem obmodju pregleda enkrat
na tri leta, pri cemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev,
kl morajo biti izvedene skladno z dolocbami uredbe, o pregledu pa izda poroCilo na obrazcu in
po navodilu iz priloge 2, kije sestavni del navedene uredbe. V okviru pregleda preveri zlasti:

ali MKCN obratuje,
nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v MKCN,
zmogljivost MKCN glede na kolidino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
na6in odvajanja komunalne odpadne vode iz MKCN v zvezi s prepovedmi, fogoji in omejitvami
za odvajanje iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode
in javno kanalizacijo, in
hrambo podatkov v skladu z dolo0bami uredbe.

1

2
3
4

5
(6) Ne glede na prejsnji odstavek izvajalec ne pregleda MKCN z zmogljivostjo, manjso od SO pE,

Ce mu lastnik ali upravljavec te MKCN v roku za izvedbo pregledi predloZi rezirltate meritev
emisije snovi na iztoku iz te MKCN (analizne izvide), kijih je izvedla oseba, vpisana v evidenco
izvajalcev obratovalnega monitoringa, za:

1. parametre onesnazenosti iz preglednice 'l iz priloge 1 uredbe, ce gre za di$denje komunalne
odp€dne vode iz objekta v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, eniko ali vedjo od 2.ooo pE,
za katero je predpisano sekundarno disdenje komunalne odpadne vode, pii eemer veljajo
mejne vrednosti, predpisane za aglomeracijo,

2. parametre onesnarenosti iz preglednice 1 in preglednice 2 iz priloge 1 uredbe, ee gre za
disdenje komunatne odpadne vode iz objekta v aglomeraciji s skupno-obremenitvijo, en;ko ali
vecjo od 2.000 PE, za katero je predpisano terciamo ciseenje komunalne odpadire vode, pri
6emer veljajo mejne vrednosti, predpisane za aglomeracuo,

3. parameter KPK, ae gre za-discenje kornunalne odpadne vode iz objekta v aglomeraciji s
skupno obremenitvijo, manjSo od 2.000 pE, ali na obmo6ju izven mda Lgbmeraiil, pri Cerier
veljajo mejne vrednosti, predpisane za MKCN z zmogljivostjo, mani5o oJ 50 pE. ' '

0) ry9 gEde na peti odstavek tega Ctena izvajatec ne pregteaa fufCn i zmogtlivosgo, manjso od
50 PE, v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ari vedjo od 2.000 

-pE, 
v Gteri sL cisti

komunalna odpadna voda iz naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ali iz naprive v s(bdu s predpisom,'ki
ureia__vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzrodajo onesnazevanje okolja vecjega obsega 1v
nadaljnjem besedilu: naprava), oziroma komunalna odpadna voda ii drusih obie[t&. ri soiaaio
k napravi, kot na primer poslovna oziroma upravna stavba (v nadaljnjdm oeieoitui MKCN, ki
pripada napravi), ce mu lastnik ali upravljavec te MKCN v rbku za izvedbo pregteda predtbzi
rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te MKCN (analizne izvide), ki jihle Eveod oseba,
vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa.

25.6len
(nacin odvajanja in diicenja odpadnih voda)

(1) Na obmocjih, kjer. ni urejenega*odvajanja in ciscenja odpadne vode, velja za lastnike novih
objektov obvezna izgradnia MKCN oziroma nepretocne greznice, srednje fod pogqi , ketjlja
odstavka 16. dlena tega odloka.

(2) Na obmo6jih, kjer po operativnem programu opremtania naserij z javno kanarizaciio ni
predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstojdcin oujenov ootziri oostoieG oreiocnegreznice odstraniti iz uporabe v predpisanih rokih in jih nadoriestiti z ff xCf'f jf i'neprltolnimi
greznicami, ki morajo ustrezati predpisanim standarlom glede tehnidne izveaoe iii oooaine
obdelave oeiscene odpadne vode. Dodatno obdelavo odpaine vode je treUa izvesti i ustreznomgmqFFko firtracijo ari dodatno obderati na drug nadin do tat<sne jtopnle, oi .i." p.iJ"ii
mikrobioloski parametri, ki so predpisani za MKCN.

(3) Posamezni uporabniki lahko zgradljo skupno MKCN s pripadajodim kanalizaciiskem omreziemki nima statusa javne kanarizacije. skreniti moralo pdgdauo'o upr"rriini, ila.;; ili-Cli';pravno ati fizicno osebo ter o upravtjavcu obvestiti izvaiitca v rotu' 1s d;i b akL;itvi ftil;.



25.Clen
(prcvzem blata iz grcznic in iiKCN)

lzvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, ciSdenje in obdelavo blata ter odpadne komunalne vode iz
pretoenih greznic in MKCN ter komunalne odpadne vode iz nepretocnih greznac na celotnem obmoaju
obein v obsegu in rokih, dolocenih v 24. elP.nu tega odloka. lzvqalec na podlagi programa vsaka tri leta
pripravi nacrt izv4anla prevzema in zagotavljanja ravnanja, diseenja in obdelave blata za naslednje
obdobje.

27.Clen
(obetojeae greznice)

(4) Lastnik objekta, ki ni prikljuden na javno kanalizacijo, mora izvajalca pisno obvestiti s
predpisanim obrazcem o zadetku:

- obratovanja MKCN najpozneje 15 dni po zacetku njenega obratovanja,

- uporabe nepretodne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim zacetkom njene uporabe.
lz obvestila iz prejsnjega odstavka morajo biti razvidni podatki o lastniku objekta (firma in
sede2 lastnika objekta, Ce je lastnik pravna oseba, oziroma ime in priimek ter naslov lastnika
objekta, Ce je lastnik posameznik) ter izjava lastnika objekta o skladnosti:

- MKCN z okoljevarstvenim dovoljenjem, ali

- nepretocne greznice.
(5) Lastnik objekta, ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretocni greznici ali v MKCN, mora

izvajalcu omogoeiti prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretoene greznice oziroma
blata iz MKCN.

(6) Lastnik obiekta na kmetijskem gospodarstvu, ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretocni
greznici, obstojeci pretocni greznici ali MKCN in jo uporablja v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih Cistilnih naprav v kmetijstvu, mora kopi,o izjave z navedbo datuma
in kolicine uporabljene komunalne odpadne vode ali greznicnih goSC ali blata hraniti najmanj pet
let.

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

(8) Upravljavec MKCN mora izvajalcu najpozneje v 30 dneh po prejemu analiznega izvida,
predloziti porocilo o prvih meritvah. Priloga porocila je analizni izvid, ki ne sme bitistarejsiod 30
dni.

(1) Velikost obstojecega usedalnika blata (obstojece greznice) ugotovi izvajalec na podlagi

razpolozljive projektne dokumentacije oziroma popisa stanja na terenu. Ugotovliena odstopanja
se na podlagi dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem prevzemu blata.

(2) Pogostost praznjenja usedalnika blata (obstojece greznice) za posameznega uporabnika doloei
izvijalec v programu na podlagi prostornine usedalnika blata (obstojece greznice) in v skladu z
veljavno uredbo (najmanj enkrat na tri leta).

(3) Obstojece greznice so v funkciji dokler ni pogojev za prikljucitev na javno kanalizacijo na

obmocjih, kjerje gradnja javne kanalizacije obvezna, oziroma- na obmoejih' kier gradnja javne

fanalijacile ni 
-obvezna, 

db rokov, ki predpisujejo gradnjo MKCN oziroma nepreto6nih greznic.

(4) Lastnik obstojecega objekta mora zagotoviti priklop na MKCN za Ciscenje komunalne odpadne

vode iz tega objekta najpozneie Sest mesecev po njeni vgradnji.

28.Clen
(nacln obveaGania in praznjenia greznic)

(1) lzvajalec je dolzan uporabnika o opravljanju obvezne storitve javne sluzbe prevzema blata' ' 
ozir6ma kbmunalne odpadne vode obvestiti o datumu dejanskega opravlianja s po3to ali po e-
posti najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve. V obvestilu mora navesti datum in okvimi

6as svojega prihoda.



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

(3) Ce uporabnik najavljenega Casa opravljanja storitev ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem
ne prestavi ter s tem onemogoci izvedbo storitve ali 6e izvajalcu ne omogo6a opravljanja
storitve, mora placati nastale dodatne stroske prevoza cisterne in stroske delavca, rbzen
stroskov ravnanja z blatom, kijih izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravieen zaradunati.

(4) Uporabnik ni dolZan pladati stroSka storitve iz tretjega odstavka tega dlena, Ce zaradi dokazane
daljse odsotnosti upraviceno (daljsa bolniska odsotnost ali visja sila) ni mogel odpovedati
najavljenega 6asa opravljanja storitev.

29.dlen
(ravnanje z blatom in odpadnlmi vodaml iz grcznic)

(1) Blato iz obstojecih _greznic in MKCN ter komunalne odpadne vode iz nepretocnih greznic se
lahko odvaza na KCN Rogaska Slatina, obcasno in v minjSih koti0inah pa tudi na KdN Smarle
pri Jelsah.

(2) Blata iz pretoenih greznic in MKCN ter komunalne odpadne vode iz nepretocnih greznic je
prepovedano odlagati v okolje (kmetijska in ostala zemljisca), v povrtinske ali podzemne vode
ali javno kanalizacijo.

VII.IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV

30.Clen
(industrijske odpadne vode)

(1) v javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste industrUske odpadne vode, kijih dovoljujejo proste
zmogljivosti omrezja in ustrezajo veljavnim predpisom o emisijah snovi, kise smejo oivilati iz
virov_.one.snazevanja v javno kanalizacijo in v vode in nimijo skodljivega vpliva na javno
kanalizacijo.

(2) obeine dovoljujejo izvajanje posebnih storitev z javno kanalizacijo, 6e so izpolnjeni naslednji
pogoji:

- primarno mora izvajalec zagotavljatijavno sluZbo,
- na razpolago morajo bita proste zmogljivostijavne kanalizacUe,
- izvajalec ne sme uswarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz

opravljanja te storitve,
- cena oziroma stroski izvajanja posebnih storitev morajo zajemati neposredne in pripadajoei

del posrednih stroskov,
- prihodki posebnih storitev se upostevajo tako, da se zmanjsa lastna cena posamezne

storitve javne sluzbe.

3l.Glen
(obra6un odyajania in CiS6enja industrijske odpadne yode)

(1) Pri uporabnikih javne kanalizacije, pri katerih pri uporabi vode zaradi opravljanja gospodarske
dejavnosti nastaja industrijska odpadna voda, se ugotavlja enote obrehenitve on'esnazenosfi
industrijske odpadne vode. Enota obremeniwe onesna2eiosti (v nadaljevanie: ro1le razmJ4e
med onesnarenostjo industrijske odpadne vode uporabnika-in one3na26nostjo i orrnat,ie
odpadne vode.

(2) stevilo Eo se doloai po interni metodologiji na podlagi podatkov o obremenjenosti odpadne
vode iz obratovalnega monitoringa.

(3) Metodologuo za obracun odvajanja in cistnla industrijske odpadne vode, pripravi izvajarec,
. . :prejme pa Svet ustanoviteljev javnega podjefa.
(4) z vsakim industruskim zavezancem se za izvajinje in obracun storitev sklene posebna pogodba

o odvajanju in Ciscenju industrijskih odpadnih voit.



(5) Metodologija za obradun odvajanja in 6i36enja industrUske odpadne vode podrobneje
opredeljuje, kdo je industrijski uporabnik, industrijski zave':anec, kaj je industrijska odpadna
voda, podlage za sklenitev pogodbe o odvajanju in CiSCen,u industrijskih odpadnih vod, nadin
izvajanja obracuna odvajanja in eiscenja industrijskih odpadnih vod, nacin spremljanja kolicin in
obremenitev industrijskih odpadnih vod.

(6) lzva,ialec lahko pri industrijskem uporabniku izvede izredna preverjanja kolicin, kvalitete
odvedenih odpadnih vod in drugih obveznosti industrUskega uporabnika. Na podlagi tako
pridobljenih podatkov lahko izvajalec spremeni ceno odvajanja in Ciseenja industrijskih
odpadnih vod industrijskega upoEbnika.

(7) Ce prl industrijskem uporabniku nastajajo industrijske odpadne vode kot posledica padavin, se
kolicina te industrijske odpadne vode doloci glede na povrsino, s katere se te vode odvajajo in
petletnim povpreejem kolieine padavin.

32.Clen
(meriwe kolidin odpadne vode)

(1) Uporabnik objekta ali dela objekta, upravljavec javnih povrsin, s katerih se padavinske odpadne
vode odvajajo v javno kanalizacijo, ali industrijski uporabnik lahko v primeru, ko kolieina
odvedene odpadne vode ni enaka kolicini dobavljene pitne vode, za ugotavljanje kolidin
odvedene odpadne vode izvede merilno mesto za merjenje odvedene odpadne vode. Za
izvedbo merilnega mesta mora uporabnik pridobiti s strani izvajalca soglasje za izvedbo
kanalizacijskega prikljucka z merilnim mestom.

(2) lndustrijski uporabniki morajo pred iztokom v javno kanalizacijo izvesti merilno mesto za meritev
kolieine odvedenih industrijskih odpadnih vod, 6e zelijo, da se jim za odvqanle in eiscenje
industrijskih odpadnih vod uposteva kolicina industrijskih odpadnih vod, ki ni enaka kolicini
dovedene pitne vode iz javnega vodovoda alidodatnegavira.Zaizvedbo merilnega mesta mora
industrijski uporabnik pridobiti s strani izvajalca soglasje za izvedbo kanalizacUskega prikljudka
z merilnim mestom.

(3) lndustri.lski uporabnik, ki poleg oskrbe z vodo iz javnega vodovoda, ki je merjena z obraeunskim
vodomerom, uporablja dodatne vire vode, mora imeti zagotovljeno merjenje kolicine odvedene
odpadne vode na merilnem mestu pred iztokom ali merienje odvzete vode na dodatnem viru.

(4) Uporabnik mora izvajalcu v vsakem Casu brez predhodnega obvestila dovoliti dostop do
merilnega mesta in mu omogoditi pregled delovanja merilnih naprav, odvzem vzorcev odpadne
vode za dolocitev kvalitete odpadne vode in meritve kolieine odpadne vode ter na poziv izvajalca
predlo2iti dokazila o ustreznosti merilnega mesta.

33.Glen
(obveznosti industrijskih uporabnikov an industriFkih zavezancevl

(1) lndustrijski uporabnik in industrijski zaveizanec smeta odvajati v javno kanalizacijo samo
odpadno vodo, katere parametri in lastnosti ne presegajo vrednosti, ki so dolocene v
okoljevarstvenem dovoljenju ali predpisih s podrodja odvajanja in Ciscenja odpadnih voda

lzvajabc lahko predpise strozje zahteve za odvajanje industrijske odpadne vode v javno

kanalizacijo, 6e zmogljivost KCN ne zagotavlja Cigcenja v predpisani kvaliteti.
(2) lndustrijski uporabnik in industrijski zavezanec sta dol2na pred vsako spremembo, ki vpliva na

lastnosti in koli6ino industruske odpadne vode, pridobiti soglasje izYaialc€.
(3) lndustrijski uporabnik in industrijski zavezanec sta dolzna izvajalcu posredovati vse podatke in' ' 

porodili v zvezi s kolidino in kvaliteto industriiskih odpadnih vod in mu ob vsakem Casu omogociti

dostop tto merilnega mesta za vzorcenje odpadnih vod in meritve kolidine odpadnih vod.
(4) lndusirijski uporaUnik in industrUski zavezanec sta dolzna obvestiti izvajalca o vseh izpustih- 

Skodljiv'ih in nevarnih snovi v javno kanalizacijo ali izpustih prekomerno obremenjene odpadne
vode v javno kanalizacijo.

(5) Uporabnik, ki v javno kanalizacijo odvaja industriisko odpadno vodo, mora izvajalcu v pisni ali' ' 
el'ektronski obliki do 31. marca za preteklo leto posredovati letno porocilo o emisijskem in

obratovalnem monitoringu, ki ie izdelano skladno s predpisi o obratovalnem monitoringu za

industrijsko odpadno vodo.



VIII. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA IN CEEENJA ODPADNIH VODA

34.dlen
(upravni postopki - iavna pooblastila)

(1) obeine izvajalcu na podlagi veljavne gradbene in prostorske zakonodaje podetjujejo javno
pooblastilo za izd4o smemic za naertovanje predvidene prostorske ureditG,- in6nl k
dopolnjenim predlogom prostorskega akta, projektnih pogojev, mnenj k projektu in soglasiiza
prikljueitev na javno kanalizacijo ter sogtasja k priktjucitvi MKCN

(2) za tTvaianie nalog iz preisnjega odstavka mora imeti izvajalec zaposleno osebo z opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

(3) lz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, za gradnjo objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, mora 6iii dzviono,
da_je.za.komunalno odpadno vodo zagotovljena prikljueitev na javno kanalizacijo, disdenje v
MKCN ali zbiranje v nepretocni greznici v skladu z uredbo.

(4) lnvestitor objekta dokazuje izpolnjevanje zahtev iz prejsnjega odstavka:
1 . z.okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje MKCN, de gre za prikljucitev na MKCN in je v

skladu s predpisom, ki ureja emisuo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vod6 in

- javno kanalizacijo, za obratovanje te MKCN treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje,2. s soglasjem pristojnega soglasodajalca ali drugim dokazilom v skladu s preapisi, ri'urejajo
graditev objektov.

(5) lz soglasja ali drugega dokazila iz 2. toeke prejsnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji
podatki:

'1. firma in sedez izvajalca,
2. firma in sedeZ investitorja, te je investitor pravna oseba, oziroma ime in priimek ter naslov

investitorja, de je investitor fizidna oseba,
3. de gre za soglasje ari drugo dokaziro iz 2. toeke prejsnjega odstevka, ki se nanasa na

prikljueitev na javno kanalizacijo:
- identifikacijska Stevilka javnega kanalizacijskega sistema,
- identifikacuska Stevilka in ime KCN ter
- identifikacijska Stevilka in ime aglomeracije;

4 ce gre za soglasie ari drugo dokaziro iz 2. tocke prejsnjega odstavka, ki se nanasa na
prikljucitev na MKCN:

- zmogljivost MKCN,
- lokacija MKCN in lokacua iztoka iz MKCN, opredeljeni s koordinatiami v dzavnem

koordinatnem sistemu za reven merila 1 : 5.OOO,

- na6in ciscenja komunalne odpadne vode in
- na9in odvajanja komunalne odpadne vode v okolje (iztok v vodotok, iztok s ponikanjem v

tla), skupaj s podatki (sifra in ime) o vodnem teresu povrsinske oziroma podzimne v6de, v
- _ katerega se odvaja odpadna voda, in ime vodotoka, 6e gre za odvajanje v vodotok;5. ee.gre za soglasje ari drugo dokaziro iz 2. tocke prejsi.;ega oostivki, ki se nanasa na

prikljucitev na nepretocno greznico:
- zmogljivost zbiranja (prostomina nepretodne greznice) in
- lokacija nepretocne greznice, opredeljena I koorciinatami v dzavnem koordinatnem

sistemu za raven merila 1 : 5.000;
6. najvecja letna koli6ina komunalne odpadne vode, ki nastrja v objektu, in7. naein.odvajanja padavinske odpadne vode s streh in utrje;ih poricin,'siupal s prikazom rege

.^. -:tr9.h 
in utrjenih povrsin, oprederiene s koordinatami v dtzavn6m koordinainem iistemu.(6) stroski za izvajanje poobtastit iz tega etena zajemajo neposredne tn pripioijoci o"ilo.i"anin

stroskov iniih izvajalec evidentira na posebnem stroskovnem mestu. Stroski se izvajalcu krijejo
iz proracunskih sredstev obeine na podlagi potrjenih cen s strani sveta ustanoviteljev in
sklenjene pogodbe med izvajalcem in obdino.



35.alen
(kataster javne kanalizacije ln tistilnih naprav)

(1) Vodenje katastrajavne kanalizacije obcine s tem odlokom na podlagizakona, ki ureja geodetsko
dejavnost, podelijo izvajalcu. lGtaster ie izvajalec dolZan voditi in stalno dopolnievati v skladu s
predpisi ter standardi in normativi geografskega informacijskega sistema v obliki digitalne baze
podatkov. Stroski vodenja katastra zajemajo neposredne in pripadajoei del posrednih stroskov
in jih izvajalec evidentira na posebnem stroskovnem mestu. Stroski vodenja katastra se krijejo
iz proracunskih sredstev obeine na podlagi sklenjene pogodbe. Cene potrdi Svet ustanoviteljev,
ko potrdi plan poslovanja.

(2) lzvajalec je dolzan posredovati informacije iz katastra osebam, ki za lo izkazqo upravicen
interes, in sicer v obsegu izkazanega upravicenega interesa.

(3) Skladno z dolodili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega zna6aja, je izvajalec dolzan
posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon doloca, da
prosilcem ne smejo biti posredovane. lnformacUe javneg a zna(,,ja, ki se nanasajo na prosilca,
je izvajalec slednjemu dolzan posredovati brezplacno, za posredovanje ostalih informacij
javnega znadaja pa je izvajalec prosilcem upravicen zaradunati stroSke skladno s predpisi.

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

36.Clen
(prevzem objektov in naprav iavne kanalizacije)

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju dolodeno, da bo novozgrajena kanalizacija s pripadajodimi
objeKi obravnavana kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih objektov
in omrezja dolzan po kondani gradnii s pogodbo le-te predati v last obdini. Obcina prevzame
objekte v last na podlagi primopredajnega zapisnika.

(2) Za Wevzem objektov in omrezij javne kanalizacije iz prvega odstavka tega Clena mora biti
predlozena naslednia dokumentiacija:

- gradbeno dovoljenje,

- projekt izvedenih del,

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

- zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti c€vovodov in jaskov v skladu z veljavnim
standardom (SIST EN 1510),

- porocilo o pregledu s kamero za pregled kanalov s predloienim video posnetkom,

- izjava o skladnosti vgrajenih materialov in opreme,

- zapisnik o uspesnem tehnidnem pregledu,

- uporabno dovoljenje,

- garancijske izjave,

- overjene sluznostne pogodbe ali pogodbe o pravici dostopa do omrezja in objeKov javne

kanalizacUe,

- porocilo o prvih meriwah za malo komunalno cistilno napravo,

- bkotlevarsiveno dovoljenje (OVD) za CN, za katere je OVD potrebno,

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

presoji za konkretne primere zmanjsa obseg potrebne dokumentacije iz drugega odstavka tega

6lena.
(4) Prevzete kanalizacijske obiekte ter naprave skladno z dolocili tega clena preda obcina v

upravljanje bodotemu upravljavcu. Postopek predaje v upravljanje mora blti izveden

dokumentirano z zapisnikom o primopredaji.

37.Clen
(sbtem odvaiania)

(1) Obstojece kanalizacijsko omre4e je grajeno v lo6enem, padavinskem in mesanem sistemu.

iZ! Vsa nbva kanalizacijska omre2ja in obnove obstoje6ega omreija se moraio graditi o-ziroma

izvajati v locenem siitemu, razen v primeru, ko padavinske vode ni moZno lociti iz omre2ja, ker



ni ustreznega odvodnika oziroma ni moznosti ponikanja ali so padavinske vode tako mocno
onesnaZene, da jih ni mo2no odvajati v vodotok ali ponikati.

,|

IX.PROJEI$IRANJE IN GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE

39.Clen

38.6len
(sploSno)

Kanalizacijska mreza mora biti projektirana in zgrajena tako, da zagotavlja optimalen odvod
komunalne in padavinske odpadne vode ob minihalnih stroskih iigradnje, 'vzdr2evanja 

in
obratovanja.
sistemi za odvajanje odpadne vode morajo izpolnjevati zahteve predpisov na podrocju varstva
okolja in varovanja z avja.
Pri nacrtovanju iavne kanalizacije se morajo upostevati dolocila in smernice, ki jih opredeljuje
izvajalec, drzavni standardi SIST in evropski standardi EN.
Pri projeKiranju in izgradnji javne kanalizacije je treba zagotoviti taksno izvedbo, da je na vsakem
mestu mozen dostop z ustrezno mehanizacijo za potiebe obratovanja in vzdr2'evanja javne
kanalizacije.
objekti in naprave javne kanalizacije, ki so opremljeni z elektricno opremo, morajo biti opremljeni
tako, da omogocajo prenos podatkov o delovanju v nadzomi center upravljanja in njihwd voddnje
iz nadzornega @ntra.
vsa. nov€ 

- 
kanalizacijska omrezja in investicijska vzdtzevanja obstojedega omrezja se morajo

graditi v looenem ali delno locenem sistemu. Pri tem je poseben poudirek-treba nanieniti odvodnji
padavinske vode in sicer z zmanjsevanjem in zakainjevanjem bdtoka oziroma zaaaevanlem iii
ponikanjem vode na mestu samem.
Treba je zavestno izkoriseati vse depresije, parke in cestisda za zadr2evanje in ponikanje
padavinske vode in odvod presezkov lele po nalivu.
osnova za nacrtovanje in projektiranje so veljavni prostorski nadrti in predpisi, ter katasterjavne.kanalizacije. Pri umesdanju novih o.bjektovv okolje in sanaciji ali oundvi olistoleein 

"bl"it"r,ki bodo imeli posreden ali neposreden vpliv na kvaliteto ali nivo poitalnice vodnitr virov fitnri voJe,
delovanje in nemoteno obratovanje_javne kanalizacije, je treba izdelati poseUne stroio'vn- siuo-ii-e
za pridobltev ustreznih tehnicnih resitev.

2.

3.

4.

5

6

7

I

(varcvanje kanalizeclFkega omlDtia, obJektov in naprav)

varovanje *analizacUskega omrezja, objektov in naprav mora biti izvedeno tako, da ni mozen pristop
nepooblascenih oseb in Zivali.

40.6len
(vzdrrevanje in izvajanJe obnovrinyesticil)

(1) Za izvdbo vzdrievalnih del na javni kanalizaciji skrbi izvajalec. Stro5ki za vzdr2evalna dela se
._. krijejo iz cene storitev javne sluZbe ali subvencij.
(2) 

l1ve. $itorjl v obnovo javne kanatizaciie so_obdine. obcine Rogaska statina, smarje pri Jelsah,
Podaetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrici ob sofli s tem odtokom-poobtascajo izvaj"6 5kpF;"podjetje za komunalne storitve Rogaska Slatina d.o.o. za izvedbo in nadz'or oUnovitirenit
investicij v visini letne najemnine in pobrane okoljske dajatve za onesnazevanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda. Obdine podeljujejo izvajalcu in6irektno poobtastilo (izvaialec nastooav svojem imenu in za radun obain). pran obn6vitvenih investicil rzvaliteJ Gdlas; 5;A;
ustanoviteljev v potrditev.

(3) lnvestitor.v novogradnjo javne kanarizacije je obeina, ki pa izvajarce rahko s pogodbo poobrasti
z€ vodenje, izvajanje in nadzor investicije. 

-

(4) 
-c^"-,1]-":!'gp!h 

der n€ izvaia izvaiarec, ampak tretja oseba, mora izvajarec zagotoviti strokovninaozor pn posegu v javno kanalizacuo, izvajalec der pa mora tak naizor om-ogociti in ptacafi
stroske nadzora.



(5) Pri rekonstrukcijijavne kanalizacije so prikljucki v cestnem telesu in izvedba revizijskega jaska
na zemljiscu lastnika objekta strosek obnove kanalizaci.ie, ki se financira iz javnih sredstev.

(6) lzvajalec ima zarsdi izvajanla javne sluzbe brez soglasja lastnika pravico pristopati do javne
kanalizacUe, MKCN in greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega
zemljiSCa.

X.PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUZBE IN UPORABNTKOV

tll.6len
(previce in obveznGti iarajalca javne sluUbe)

('l) Zaadi izvajanla javne sluZbe ima izvajalec naslednje pravice in obveznosti:
't. zagotavljati mora javno sluzbo skladno s predpisi;
2. pod pogoji, dolocenimi v tem odloku mora zagotavljati odva.ianie in ciseenje padavinske

odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s povrsin, ki niso javne povrsine, in
industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacuo;

3. na poziv obcine mora sodelovati pri izdelavi programskih resitev Siritve javne kanalizacije v
okviru opremljanja stavbnih zemljisc s komunalno infrashukturo;

4. obvesdati mora uporabnike o nacrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o dasu
trajanja prekinitev;

5. voditi mora kataster javne kanalizacue na stroske obein;
6. voditi mora predpisane evidence o javni inftastrukturi;
7. izdelovati in posredovati mora na ustrezne obdinske in diavne sluzbe predpisana porocila v

zvezi z javno slu2bo;
8. redno mora obraeunavati storitve javne slu2be, okoljske dajatve in ostale, s posebnimi predpisi

dobeene, dajatve ter skrbno izvajati izterjavo dolgovanih zneskov;
f . izvajati mora preglede javne kanalizacije in kanalizacijskih prikljuekov, nepretodnih greznic ter

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

na javni kanalizaciji;
11. uporabnikom mora omogoCati prikljudevanje objektov najavno kanalizacijo, kotje dolodeno s

tem odlokom, in jih o tem obvesCati v rokih, doloaenih v tem odloku;
12. izvdali mora pre-dpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne vode, delovanje KCN in drugih

naprav za prediscevanje industrijske odpadne vode ter izvajati potrebne ukrepe za zagotovitev
ustreznosti njihovega delovanja;

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

14. izvajati mora priprave za hitro vnovicno vzpostavitev delovanja javne kanalizacije po naravnih
in drugih nesrecah oziroma priprave za nadomestno zaeasno odvajanje odpadne vode in v
okviru priprav izdelati ustrezne nacrte zascite in resevanja;

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

16. izvajati mora javna pooblastila iz 34. 6lena tega odloka ter voditi evidenco o njih;

17. redno mora vzdrrevatijavno kanalizacijo;
18. kontrolirati mora ustreznost interne kanalizacUe pred prikljucitvijo stavbe na javno kanalizacijo

na stroske uporabnika v Skladu s Soglasjem za prikljucitev in v okviru nadzora nad izvedbo
kanalizacijskega prikljuCka;

19. kontroliratj moia kolieine in sestavo industrijske odpadne vode na iztokih v javno kanalizaciio;

20. pripraviti mora predloge za planiranje obnove, Siritve in dopolnitve javne kanalizacije;

21. izcjelati mo6 program ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecemi:
22. organiziiati mora odvajanje odpadne vode v primeru visje sile ter porocati pristojnim oboinskim

organom o nastopu visje sile;
23. po:redovati mora zbirne podatke iz katastra javne kanalizacije v zbirni kataster gospodarske

javne infrastruKure;
Zl. itatno mora zagotavljati ustrezen kadrovski nivo in tehnicno opremljenost v skladu s stanjem

tehnike in izvajatijavno sluZbo po dolocilih tega odloka,



25. obveSdati mora uporabnike skladno s predpisi,

-26- 
urediti in placati mora zavarovanje javne kanalizacije, ki jo ima v upravljanju in najemu.

(2) lzvajalec je doEan vsako leto pripraviti predlog letnega plana za prihodnji leto in gd predlo2iti v
obravnavo nadzornemu svetu in v potrditev svetu ustenoviteljev. Letni plan -prejme svet
ustanoviteljev do zadnjega delovnega dne v novembru za prihodnje leto. Letni ila; vsebuje
predvsem:

- obseg predvidenih investicij v sredstv a izv4alca in javno kanalizacijo,
- obseg predvidenega rednega izvajanja javnih sluZb,
- ukrepe za doseganje okoljskih ciljev, skladno z zakonodajo,
- planske kalkulacije cen,

_-. . merila za delitev posrednih (splosnih) stroskov med posamezne dejavnosti ali storitve.
(3) lzvajalec je dolzan pripraviti in predloziti nadzomemu svetu porocilo o iolletnem poslovanju, ki

mora vsebovati predvsem:

- podatke o izvajanju investicij v sredstva izvajalca in javni vodovod,
- podatke o kolicinskem obsegu izvajania javnih slu2b v primerjavi s planiranim,
- izkaze poslovnih izidov po posameznih javnih sluZbah.
Nadzorni svet mora obravnavati porocilo o polletnem poslovanju najkasneje do 30.
septembra. V primeru izrednih razmer ali visje sile se v dogovoru z upravo lahko ta rok
podaljSa.

42.6len
(uporabniki storitey iavne sluzbe)

(1) Uporabniki in placniki storitev javne sluzbe (v nadaljevanju: uporabniki) so lastniki objektov iz
.^. obmodja obdin, kjer se izvaja javna sluzba na nacin, dolocen vveljavnih predpisih.
(2) uporabniki in placniki storitev javne slu2be iz prvega odstavka iega cllna so fizicne osebe,

fzidne osebe, ki opravljajo dejavnost, samostojni poaietnit<i posari'ezniki, pravne osebe, vse
druge. pravno-organizacijske oblike ter drugi subjekti, ki odvajajo odpadno vodo in imajo
sposobnost biti stranka.

(3) ce je tako doloceno s konkretnim pravnim aKom med lastnikom in posestnikom, je lahko
uporabnik in placnik storitev javne sluibe tudi posestnik objekta, pri 

'cemer 
morajo hstnik,

posestnik in izvajalec podpisati medsebojni dogovor, v katerem si zapisnisko ur6di stanle
Stevca, ki je osnova za obracun storitev javne slu2be, in subsidiarna odlovornost lastnika ;a
morebitna neplacila terjatev. Ne glede na prejsnji stavek za spremembduporabnika zadosca
pisno obvestilo, poslano izvajalcu s strani novega ali starega irporabnika, pri cemer mora biti
tisti, kije obvestilo poslal, to sposoben dokazati. V tem prim6ru ie upostevajo podatki, ki so oili
sporoceni v taksnem obvestilu, izvajalec pa ima pravico posredovane p6ditke preveriti pri
novem ali starem uporabniku ter z ogledom na terenu.

(4) v primeru.storitev javne slu2be, ki se. izvaja gospodinjstvom, v razmerju do izvajalca kot
uporabnik in placnik storitev jalne 

.slu2be nastopa ena 
'od 

polnoletnih oslb v gospbdinlstvu
(stanovanjski enoti), ki podpise tudi dogovoi o poravnivanju obveznosti.- oitali ilani
gospodinjstva so subsidiamo odgovorni na smiselno enak nadin, kot je dolocen v petem
odstavku tega alena. ce drani goipodinjstva ne podpisejo dogovora iz 6ga odstavka, 5e-iot
uporabnik steje kateri koti ctan gospodinjstva. tzvajatec iahko-v primeru E prejsnjegJ stavki
izstevlja racune kateremu kori 6ranu gospodinjstva, ki nastopa kot pracnik.'y' p-rireru i,predprejsnjega in prejsnjes? stavka so ostati 6iani gospodinjstva subiidiarno oaiovoini za

. _ neplacane terjawe na na6in iz petega odstavka tega Cteni.
(5) ce je objekt v solastnini in ne gre zi gospodinjstvo: hhko obveznosti uporabnikov javne slu2be

prevzame eden od solastnikov, ce je med njimi dosezen pisni dogovor. obveznosii solastnii izprejsnjega stavka prevzame z dnem, ko kateri kori sorastnik oSvesti izvajarca ; skdnfi;;
doqoyoru in mu predlo2i izvod dogovora. Solastnik, kije pre\zel obvezno.( ,o." r-tffi"",npodpisati poseben dogovor, ], k4erel se opredeli obiemno mesto ter ostate pravice in
obveznosti solastnika in izvajalca. Ce solastnik; ki je previel obveznosti do izvaialca. doloa oo
prvem. opominu ne porevna, se Steje, da so ostali solastniki subsidiamo oOfiororiii ,!e
zapadle in neporavnane obveznosti. vsak solastnik v primeru subsidiame iogorornosti i,
ryej:lle.sa stavka odgovaria za vse zepadre in neporavnane ooveznosti oo cei;il;riu;-d;;,
stroski in zamudnimi obrestmi. v.primeru ,emude s pbeirom ene ati vec te4atLv 6-iirani
solastnika, ki je prevzel obveznosti do izvajalca v smisiu prvega stavka tega odita*a, ratrio
izvajalec zadne izstavljati racune kateremu koli izmed solastnikov.



(6) V veestanovanjskih stavbah (stanovanjske, poslovno-stanovanjske), v katerih ni zagotovljenega
lo6enega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov
izvrsuje upravnik stavbe, ki zagotavua porazdelitev stroskov med lastniki delov stavbe v skladu
s predpisom, ki ureja upravljanje vedstanovanjskih stiavb. Pla0niki storitev so lastniki ali
gospodinjstva v skladu s tem elenom, razen Ce upravnik in izvajalec skleneta pogodbo o
poravnavanju obveznosti, pri 6emer upravnik nastopa za racun lastnikov oziroma
gospodinjstev.

(7) SesU odstavek tega 6lena se smiselno uporablja tudi za poslovne in poslovno-stanovanjske
stavbe.

43.6len
(pravice in obveznoGti uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne
sluzbe, ki so enako dostopne vsem uporabnikom na obmodju obCine.
Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca pravico:
. prikliuCitve na javno kanalizacijo,
. spremeniti dimenzijo prikliucka, traso prikljucka,
. izvesti dodatna dela na prikljucku,
. ukiniti prikljucek.
Uporabnik ima naslednje pravice in obveznosti:

. prikljueiti se mora na javno kanalizacijo izkljucno v skladu z izdanim mnenjem oziroma
soglasjem izvajalc,,i

. prikljuciti se mora na javno kanalizacijo najkasneje v Sestih mesecih po pridobitvi upoEbnega
dovoljena za javno kanalizacijo in hkrati opustiti obstojedo greznico ali MKCN skladno z
navodili izvajalca;

. spremeni lahko kanalizacijski prikljueek v primeru spremembe pogojev odvajanja komunalne
ali padavinske odpadne vode;

. prepovedati mora prikljueitev objektov drugih lastnikov na svojo interno kanalizacuo brez
soglasja izvajalca;

. zgraditi mora interno kanalizacuo skladno z odobreno tehnicno dokumentacijo in izdanim
soglasjem izvajalcai

. obvezno mora odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, kjer je le-ta zgrajena;

. pridobiti mora soglasje, mnenja, potrdila in strokovne ocene, kot to doloda ta odlok;

. pridobiti mora soglasje izvajalca pred predelavo inteme kanalizacije;

. vzdrzevati mora interno kanalizacUo in zagotoviti njeno vodotesnost;
O. vzdrzevati mora cistoco in zagotavljati nemoten dostop do mesta za ugotavljanje kolieine in

(2)
1

2
3
4

(3)
1

2

3

4

5

6
7
I
9
,|

stopnje onesnaZenosti odpadne vode;
11. vzdrZevati mora greznico ali MKCN;
12. tzvajati moral predpisane meritve komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter industrijskih

odpadnih voda;
13. izvajalcu mora omogocati dostop do iavne kanalizacije 2a izvaian;le rzirzevalnih in

obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar le{e potekajo po njegovem zeml,iscu;

14. izvaialcu mora omoloCag neoviran dostop do greznice ali MKCN in prevzem njene vsebine;

15. izvajalcu mora omogoeati pregled inteme kanalizacije in kontrolo sestave odpadne vode,

stalen dostop in nadzor nad kanalizacUskim prikljuckom in revizuskim jaskomi

16. izvajalca moia pisno obvestiti o za6etku gradnje MKCN najpozneje '15 dni po za6etku njenega

obritovanja, mu omogo6ati pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo
ustreznosti MKCN;

17. iav+alca mora obvestiti o zadetku uporabe nepretoene greznice najpozneie 30 dni pred

predvidenim zacetkom njene uporabe; 
"

18. izvajalcu mora omogoeati redne preglede MKCN;
19. izv?i|alca mora obvescati o vseh okvarah na javni kanalizaciji ali interni kanalizaciji ter vseh

pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;

20. ire sme oteZiti, onemogoditi ali prekiniti odvoda odpadne vode drugemu uporabniku ali ga z
nestrokovn im delom onemogooiti;

21. redno mora placevati stroske storitve javne sluzbe v roku navedenem na racunu;

22. obvesdati milra izvajalca o vseh spremembah koliCine in lastnosti industriiske odpadne vode,

ki vplivajo na izvaianje javne slu2be;



23. uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacrjo industrijsko odpadno vodo, morajo izvajalcu vsako
leto do 31. marca predloziti letno porocilo o emisUskem monitoringu;

24. upo_stevati mora ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in eiseenlu odpadne vode;
25. voditi mora dnevnik obratovanja MKCN v skladu s predpisi.

(!) UPoranniti se ne smejo prikljuditi na javno kanatizacijo brez soglasja izvajalca.
(5) Prcpovedano je poseganje v vse naprave in objekte javne kanatizatile in spreminjanje pogojev

njihove dostopnosti, zlasti revizijskih jaskov.
(6) uporabnik je odgovoren za skodo povzroeeno na javni kanarizaciji, rastnem ali tujem
._. kanalizacijskem prikljueku, kijo povzro0i s svojim ravnanjem ali z njegov6 lastnino.
(7) uporabnik sme odvajati odpadno vodo v iavno kanalizacijo samo ni nacin, ki ne poslabsuje

pogojev odvajanja odpadne vode za druge uporabnike in na na6in, ki ne vpliva ni karovost
odvajanja odpadne vode v javni kanalizaciji.

(8) uporabnik lahko odvaja v,iavno kanalizacijo samo odpadno vodo, ki ustreza predpisom o emisui
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda. Ce za dolodeno vrsto odpaoni vo<ie niso sprejeti
predpisi o mejnih vrednosti koncentracije snovi ali toplote, se zair.le uporautlajo preafiisi
Evropske unije .odpadno vodo, ki ni primerna za odvajanje v javno kinalizacilo,'ni a6votlino
pred odvajanjem v javno kanalizacijo redciti z neonesnizeno vbdo (pitno, hladilno, drenalno),
zato da bi z,reddenjem dosegli zahtevane lastnosti odpadne vode za odvajanje v javno
kanalizacijo. ce naprava za predciscenje ne dosega predpisanih ucinkov, m6rap izvilalca
pisno obvestiti o spremembah nacina obratovanja cistilne naprave ali uveoni doditnitr
tehnoloskih postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih ucinkov predciscenja.

tl4.Clen
(obveznost sporocanja spr€memb)

(1) Uporabnik mora izvajalca pisno obvestiti vrokulsdni od nastanke naslednjih sprememb:
- naslova,
- lastnistva,

- najemnih razmerij,
- placnikov,

- uporabnikov,
- fizidnih sprememb na stavbah ali gradbenih in2enirsklh objektov,

_ -. ostalih sprememb, ki kakorkoli vplivajo na uporabo ali obrdun storitev javne sluzbe.
(2) v primerih i2.2. do 5. alineje prvega odstavka tega 6lena je sprememba mbzna pod pogojem,

da dosedanji uporabnik izvajalcu posreduje pisnidogovoi skienjen med dosedanjim'in-n6vim
uporabnikom in so poravnane vse obveznosti dosedanjega uporabnika oziromi na podlaqi
obvestila v skladu s tretjim odstavkom 42. clena tega 6oloka.'ce se obraeun storiiei lavnlsluzbe izvaja na podlagi obradunskega vodomera, mora dogovor iz prelsn;ega stavka vse6oviii
stanje vodomera na dan spremembe.

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

45.dlen
(splolne prepovedi)

(1) Uporabnikom je prepovedano
1.

2.

3.

4.

5.

izpusdati v javno kanalizacijo vsebino greznic, blata iz MKCN in ostankov ciscenja interne
kanalizacije;
odvajati odpadno vodo neposredno v podzemno vodo, cerinsko vodo ari vodo, namenjeno
pripravi pitne vode ali kopalno vodo;
odvajati indushijsko odpadno vodo ali padavinsko odpadno vodo v KcN ali v javno
kanalizacijo, ki se zakljuci z malo komunalno distilno naprdvo;
industrijsko odpadno vodo ali mesanico komunalne in indusirliske odpadne vode odvajati vgreznico alijo v njej obdelovati;

:ll:T1g^"9i!i^1"j9p-T:.gmliiscg v njesovi tasti za izvajanje det v zvezi z javno kanatizacijo
a, pregEd rnteme kanatizacije, 6e je to nujno, zaradi potencialnega vpliva ni delovanle javrie
kanalizacije;
odvajati odpadno vodo v padavinsko kanarizacijo ari padavinsko vodo v komunarno
KanatEacuo v primeru locenega kanalizaciiskega sistema:
prepuscati vsebino greznic ali blata iz MKe N nepoobtaScenim izvajalcem.

5
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(2) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti komunalne odpadne vode, ki bi lahko:
1. povzrocila pozar ali nevarnost eksplozije,
2. povzrocila korozijo ali kako drugade poskodovala kanal, naprave, opremo in ogrozale zdravje

ljudi,
3. povzrocale ovire v kanalih ali kako drugace motile delovanje sistema zaradi odlaganja

usedlin in lepljivih snovi,
4. stalno ali obdasno povzrooala hidravlicne preobremenitve in Skodljivo vplivala na delovanje

javne kanalizacije,
5. povzrocala, da v kanalizaciji nastajajo Skodljivi plini,
6. povzrocala ogrevanje odpadne vod_e preko predpisane temperature,
7. zavirala tehnoloske postopke na KCN,
8. povzroeah onesnazenje z radioaktivnimi snovmi,
9. vsebovala drugo snov, ki Steje za nevarno in Skodljivo snov in katere koncentracija je nad s

predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.
(3) Ce izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo v nasproqu z

dolodbami prvega in drugega odstavka tega 6lena, obvesti o dogodku prekrskovni organ, opravi
preiskave in tehnoloske meriwe, ugotovi zmanjsanje uCinkovitosti 6i56enja ter druge posledice.

(4) Uporabnik krije shoske odprave posledic ravnanja v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega
6lena ter stroske preiskav in meritev iz tretjega odstavka tega ebna.

,16.6len
(po6egi v obmoaje kanalizacije)

(1) Uporabnikom in drugim nepooblascenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave
javne kanalizacije. Na vplivnem obmodju kanalizacije se ne sme graditi objektov, spreminjati
visine nad kritja (zasipa) kanalizacijskega omrezja, zasipavati pokrovov jaskov in izvajatiostalih
aktivnosti, ki bi lahko povzrocile poskodbe na javni kanalizacui ali ovirale njeno delovanje in
vzdrzevanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstojedo interno kanalizacijo drugih
uporabnikov alijim celo prepreeiti odvod odpadne vode v iavno kanalizacijo.

(2) lzuaialci del morajo pri vzdr2evanju rekonstrukcu cest, ulic in trgovin vzpostaviti javno
kanalizacijo v prvotno stanje.

(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (elektro, PTT, toplovodnega in plinovodnega omre2ja ipd.)
morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah v trasi javne kanalizacUe izvajati dela
pod nadzorom in danih pogojih izvajalca in zagotoviti, da ostane javna kanalizacija
neposkodovana. V primeru poskodovanja objektov in naprav javne kanalizacije so dolzni na
svoje stroske sanirati poskodbe pod nadzorom izvajalca, ki so ga dolzni placati v skladno z
veljavnim cenikom izvajalca.

47.Clen
(obveznoGti l aialcev del)

(1) lzvajalci vzdrzevalnih del in gradnje na zemljiseih, po katerih poteka javna kanalizacija, ter
lastniki ali drugi uporabniki teh zem[is6 morajo pri uporabi zemljisc in vzdrzevalnih delih ali
gradnji zagotoviti, da ne pride do poskodb javne kanalizacije in kanalizacijskih prikljuckov.

(2) Pred prieetkom \rzdrzevalnih del ali gradnje iz prejsnjega odstavka mora izvajalec del pred
opravljanjem teh del pridobiti predhodno pisno soglasje izvajalca in o nameEvanem izvajanju
del najmanj 30 dni pred zaeetkom del pisno obvestiti izvajalca o vrsti in obsegu del, lokaciji del
ter o odgovorni osebi na strani izvajalca del.

(3) lzvajalci del iz prvega odstavka tega clena morajo po zakljueku vzdrrevalnih del ali gradnie na
svoje stroske vzpostavitijavno kanalizacijo ali kanalizacijski prikljucek v prvotno stanje tako, da
vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne sluzbe in zemljiSda vrnejo v prvotno stanje.

Stroske nadzora v skladu s potrienim cenikom nosi izvajalec del.

(4) V primeru nastalih poskodb javne kanalizacije ali kanalizacUskega prikljucka pri izvajanju del iz' 
pNega odstavka tega clena je izvajalec del iz prvega odstavka tega clena dol2an poskrbeti za
odpravo poSkodb s strani ustrezno strokovno usposobljenega izvajalca del pod nadzorom
izvajalca javne sluzbe. Stroske nadzora v skladu s potrjenim cenikom nosi izvajalec del.



,l8.6len
(obveznost dovoliti vzdrrevati javno kanalizaciio na svojem zemlji56u)

X!.VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUZBE tN JAVNE INFRASTRUKTURE

49.dlen
(vid fi nanciranja javne infrastrukturc)

(1) Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo iz:

- proracuna obdine (omre2nina, komunalni prispevek, drugi proracunskih viri, okoljska
dajatev),

- proraduna drZave ali Evropske unije,
- iz drugih virov.

(2) Lastnikom obstojecih objektov lahko obeina iz sredstev obeinskega proraduna zagotovi
sredstv€ za subvencioniranje izgradnje kanalizacijskih prikljudkov, hitnih crpalist in M-rcN.
Pogoji in naoin dodelitve subvencue so doloeeni v posebnih pravilnikih.

50.6len
(Yiri financiranja lavne sluibe)

Javna sluzba se financira iz:
- cene storitev javne slu2be,
- proraeunskihsredstev,
- drugih virov.

51.Elen
(proracunska sredstva obcln)

(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzddevanja javne kanalizacije mora lastnik
zemljisda, preko katerega poteka ali se nahaja javna kanalizacija ati lastnik zemljisea, preko
katerega je potreben dostop do javne kanalizacUe, izvajalcu dovoliti prehod in izvedbo dei.

(2) lzvajalecje dolZan izvesti dela tako, da povzroCi Cim manjSo Skodo, po opravlienih delih pa mora
\rzpostaviti zemljisce v prvotno stanje in/ali povrniti nastalo Skodo.

(1) Ce se. ob potrditvi cene pristojni obcinski organ odlo6i, da potrjena cena storitve javne sluzbe
ne pokriva celotne omreznine in/ali ce ne pokriva vseh upraticenih stroskov iziajanja javne
sluzbe, mora za razlila obdina oblikovati subvencijo iz proraeuna obdine, o eemei oanci
obcinski svet posamezne obeine s sklepom.

(2) subvencija je razlika med potrjeno in zaraeunano ceno in bremeni proradun obcine, ki je
?prejela sklep iz prvega odstavka tega Clena.

(3) ce se pri pripravi elaborata za poradun cen storitev javne slu2be za preteklo obradunsko
obdobje ugotovi, da je izvajalec prejel previsoke subvencije, se le-te vmejo obcini v roku ,l20
dni po potrditvi cene za novo tri-letno obracunsko obdobje, ce se ne poracunajo v razmerju do
uporabnikov.

(4) Obcina lahko prizna subvencijo iz prejsnjega odstavka v izracunu cen storitev javnih sluzb za
uporabnike, ki so gospodinjstva ali nepridobitni uporabniki.

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

52.6len
(cene storitev javne slurbe - sploSno)

(1) cene storitev javne slu2be in sestavni deli cen se dolocajo v skladu s predpisi za oblikovanje
cen storitev javne sluzbe in tem odlokom.



(2) Cena storitve javne sluZbe je sestavljena iz cene javne infrastrukture (omrernina) in cene, ki se
nanasa na opravljanje storitev javne sluzbe.

(3) Na potrjene cene se obraouna 5e DDV v skladu s predpisi.
(4) Regulativno obracunsko obdobje za javno slurbo je tri koledarska leta, 6e ni s tem odlokom

drugace doloceno.
(5) lzvajalec za preteklo obraeunsko obdobje ugotovi razliko med potrieno in obraaunsko ceno

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

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

53.6len
(enotna potrjena cena)

Obcine dolodajo enako potrjeno ceno, ki se nanasa na opravljanje storitev javne slurbe za obmocje
vseh obcin in enako potrjeno ceno omreZnine.

54.Clen
(postopki na podtodiu oblikovania cen)

(1) Ceno storitve javne slu2be za prihodnje regulativno obracunsko obdobje v skladu s predpisi, ki

urejajo metodologiio za oblikovanje cen javne sluzbe in tem odlokom za obmodje vseh Sestih
obcin ustanoviteljic javnega podietja, predlaga izv?ilalec z elaboratom o oblikovanju cene
izvajania storitev javne sluzbe (v nadaljniem besedilu: elaborat). Elaborat in ceno izvajalec
predlozi vsem Sestim pristojnim obainskim organom v potrditev do 30.9., ne glede na visino
potrebnih sprememb cene javne sluzbe glede na obstojece cene oziroma preteklo obracunsko
obdobje.

(2) Ugotovliena razlika med potrjeno in obradunsko ceno glede na dejansko koliCino opravljenih
storitev v preteklem obradunskem obdobju se v elaboratu uposteva pri izradunu predracunske

cene za prihodnje obdobje.
(3) lzvajalec v elaboratu iz prvega odstavka tega ebna opredeli in vsebinsko argumentira

uprdvicene stroske izvajanja javne sluzbe po veljavnih standardih. Obcine elaborat pregledajo'

gi posredujejo komunalnim odborom v pregled in obravnavo na seji, na kateri je sodeluje tudi
izvajalec, ki poda komunalnemu odboru morebitna dodatna pojasnila in po potrebi pripravi

dopolnitve ali spremembe elaborata.
(4) po obravnavi na komunalnih odborih obcine posredujejo elaborat v obravnavo in potrditev na

svoje obeinske svete.
(5) Ob|ine morajo cene na podlagi elaborata iz prvega do tretjega odstavka tega Clena potrditi

naikasneje do 31. 12. tekocega leta za prihodnje regulativno obracunsko obdobje.
(6) Cd posarirezna obcina ne potrdi elaborata do roka iz prej5njega odstavka, se za Cas do potrditve' ' 

elaliorata najemnina za javno kanalizacijo dolodi v visini, ki jo v omreznini zaracunava izvajalec

uporabnikom.
(7) lie glede na regulativno obdobje iz 6etrtega odstavka 52. Clena tega odloka lahko v primeru

vecjih sprememb prihodkov ali stroskov, ki pomembno vplivajo povisanje ali znizanje. cene

storiWe lavne slu2be ali v primeru spremembe predpisov in drugih uteme[enih okolis6in, na
predlog izvajalca, ki ga poda z elaboratom, svet ustanoviteljev s sklepom doloci krajse

obracunsko obdobje. lzvaialec elaborat posreduje tudi obeinskim svetom.
(8) Ne glede na prvi i[sedmi bdstavek tega Clena mora izvajalec enkrat letno pripraviti elaborat, de' ' 

razlila iz drugega odstavka tega ebna presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat
poslati pristojnemu obcinskemu organu, ki mora zaeeti postopek potrjevanja cene. s iPrejemom
cene se spr;meni obra6unsko obdobje. lzvajalec predlaga, da se v tem primeru lahko izvede

enkraten foracun v razmerju do uporabnikov do vkljucno konca meseca marca, o 6emer odbei
obcinski svet.



55.Glen
(elementi cene javne sluZbe)

(1) cene javne sluzbe se oblikujejo in zaracunavajo uporabnikom loceno za naslednje storitve:1. odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih povrSin, ki
vkljuduje:

- omreznino v EuRt/mesec,
- storitev odvajanja v EUR/m3;

2. ciscenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih povrsin, ki vkljueuje:
- omreznino v EUR/mesec,
- ceno storitev ciscenja v EURh3.

3. odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vkljucuje:
- omreznino v EUR/m3,

- storitev odvajanja v EURi/m3;
4. Cisdenje padavinske odpadne vode s streh, ki vkljucuje:

- omrernino v EUR/m3,

- ceno storitev eiscenja v EUR/m3;
5. storitve, povezane z nepretocnimi greznicami, obstojedimi greznicami in MKCN, ki vkljucujejo:

- omreznino v EuRymesec,
- ceno storitve v EUR/m3.

(2) Na.racunu se lodeno prikaze zaracunana cena posamezne storitve javne sluzbe v skladu s
toekami 1 do 5 in prvega odstavka tega Clena.

(3) cena opravljanja storitev javne sluzbe odvajanja in ciscenja odpadnih voda, ki pokriva stroske
izvaj€nja posamezne javne sluzbe, se uporabnikom obracunava mesedno v m3 na podlagi
odeitka porabe vode na obraeunskem vodomeru oziroma v obliki akontacije, dolodene giede ni
povprcCno meseCno porabo zadnjega obracunskega leta.

(4) cena opravljanja storitev javne slu2be odvajanja in lisdenja padavinskih odpadnih voda s streh,
ki pokriva stroske izvajanja javne slu2be, se uporabnikom obracunava meaecno v m3 glede na
kolicino padavin, ki pade na florisno povrsino strehe, s katere se padavinska odpadia voda
odvaja v javno kanatizacijo ali disti na KCN.

(5) okoljske dajatve za onesnazevanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se
prikazejo loceno skladno s predpisi.

56.Clen
(strolki lzvajania 3toritey)

(1) Stroski azvajanja storitev javne sturbe vktjucujejo:
- neposredne stroske materiala in storitev,
- neposredne stroske dela,
- druge neposredne stroske,
- splosne (posredne) proizvajalne. stroske, ki vkljudujejo stroske materiala, amortizacije

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
-

- splosne. nabavno prodaine strosk€, ki vkljucujejo stroske materiala, amortizacije poslovno
potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,

- splosne upravne stroske, ki vkljucujejo stroske materiala, amortizacije poslovno potrebnih
osnovnih sredstev, storitev in dela,

- obrestizaradi financiranja opravljanja storitev javne sluibe,
- neposredne stroske prodaje,
- druge poslovne odhodke in

.^. ^_ 99.n9: na vlozena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca.
(2) Stroski, ki niso upraviceni kalkulativni element cene storitve javne sluzbe:
1 glob€,. reprezentanca, sponzorstva in donacije, kijih pla6a izvajalec,2. stroski dela plac zaposlenih na poslovno-izid-ni enbti, t<i izvajajo obcinsko GJs varstva okolja,

li prgsgsajg sistem nalraievania po verjavni koreKivni polooni, nagrade ="poir"^ir, iiliri.^. _dolocajo zakonodaja ali veljavne kolektivne pogodbe.
(J) posamezne izvarne vrste stroskov (stroski materiala, stroski storitev v ozjem pomenu, stroski

amortizacije in stroski dela) so vrste stroskov v skladu s slovenskimi radunbvodsfimi stanOaroi



(4) Neposredni stroSki materiala in storitev, neposredni stroSkidela, sploSni (posredni) proizvajalni
stro5ki, sploSni nabavno-prodajni stroSki in splo3ni upravni stro5ki so stroSki v skladu s
slovenskimi raeunovodskimi standardi.

57.6len
(omreinina)

(1) Omre2nina vkljueuje:
stro5ke amortizacije ali najema javne kanalizacije, pri 6emer se stroSki amortizacije
izradunavajo po metodi Casovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriS6enosti
zmogljivosti infrastrukture javne sluZbe, ob upo5tevanju Zivljenjske dobe v skladu z
amortizacijskimi stopnjami predpisov, ki urejajo oblikovanje cen komunalnih storitev,
stroSke zavarovanja javne kanalizacije,
stroSke odSkodnin, ki vkljueujejo odSkodnine za sluZnost in povzroeeno Skodo, povezano z
gradnjo, obnovo in vzdr2evanjem javne kanalizacije,
odhodke financiranja v okviru stro5kov omreZnine, ki vkljueujejo obresti in druge stroSke,
povezane z dolZniskim financiranjem gradnje ali obnove javne kanalizacije; pri tem se
upo5teva viSina stroSkov na podlagi podpisanih pogodb.

(2) OmreZnina se zaraeunava uporabnikom za storitve javne sluZbe skladno s 1. do 5. to6ko prvega
odstavka 55. Clena tega odloka..

(3) OmreZnina se doloCi na letni ravni in se lahko obraduna meseeno v evrih glede na faktor,
oblikovan po razlienih zmogljivostih vodovodnih prikljudkov, dolodenih s premerom vodomera
skladno z naslednjo preglednico:

PREMER VODOMERA FAKTOR OMREzNINE

DN</=20 1

20<DN<40 3

40<l=DN<50 10

50</=DN<65 15

65</=DN<80 30

80</=DN<100 50

100</=DN<150 100

1 50 <l= DN 200

XII.iIER[VE IN OBRAEUN

58.6len
(elementi za obra6un)

V okviru javne slu2be se uporabnikom zaradunavajo naslednje storitve javne slu2be:

odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
storitve, povezane z nepieto0nimigreznicami, obstoje6imigreznicami in MKCN,

dis6enje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih povrSin in

6i56enje padavinske odpadne vode s streh.

59.6len
(upravieenci do oprostitve ptaCevanja stroSkov odvajanja in Gi5Genia komunalne in padavinske

odpadne vode ter okoljske dajatve za porabo v kmet'tiski dejavnosti)

(1) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na' ' 
kmetijska zemljisCa, niso dolZni plaeevati stro5kov odvajanja in Ci5denja odpadne voda, Ce je



zagotovljeno loeeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene za izvdanle kmetijske
dejavnosti ter izpolnjeni ostali pogoji, doloaeni v tem odloku. Poraba pitne vode namenjene za
izvajanje kmetijske dejavnosti se ugotavtja v skladu z dobebami odloka o oskrbi s pitnovodo.

(2) Okoljska dajatev za onesna2evanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se ne
pladuje za porabo vode v kmetijski dejavnosti. kotje to doloeeno s predpisi.

60.Clen
(vloga za oprostitev placevanja okoljske daiatve za porabo vode v kmetijski deiavnosti)

(1) Za oprostitev ozioma znizanje placevanja okoljske dajatve za onesnazevanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda morajo upravidenci zaprositi izvajalca gospodarske javne slu2be
oskrbe s pitno vodo z vlozitvijo pisne vloge najkasneje do 31 . januarja tekocega leta za tekoee
koledarsko leto.

(2) Vloga se obnovi enkrat letno. Ce upravicenec ne obnovi vloge v roku iz prvega odstavka tega
6lena, mu ;zv4alec z mesecem januarjem tekocega leta zadne obracunavati polno okoljsko
dajatev. Ce upravidenec obnoari vlogo po roku iz prvega odstavka tega Clena, se mu okoljska
dajatev preneha obradunavati prvega nastednjega meseca od dneva prejetja vloge in velji do
konca koledarskega leta.

(3) Upravicenec, ki na novo zaprosa izvajalca za oprostitev ozioma zniaanje placevanja okoljske
ddawe za onesnazevanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, mora vlogo vtoZiti tafoj, fo
zagotovi pogoje za oprostitev. Popolna vloga se uposteva prvega naslednjega meseca od dne
prejetja le te in velja do konca koledarskega leta.

6l.Glen
(merilno mesto)

(1) Merilno mesto je objekt na prikljuCku objekta na javno kanalizacijsko omre2je, ki sluzi nadzoru
in kontroli odpadnih vod posameznega uporabnika. lzvedeno mbra biti, 6e je to zahtevano, v
skladu z veljavnimi predpisi in Tehnicnim pravitnikom.

(2) Uporabnik, ki odvaja industrusko odpadno vodo, je dolzan zgraditi merilno mesto in mora
predhodno izvajalcu predloziti projekt za izvedbo merilnega mesta. v osmih dneh po izgradnji
merilnega mesta mora uporabnik pisno zaprositi izvajalca za nadzomi pregled' meiilnega
mesta.

(3) Uporabnik iz prejsnjega odstavka mora po izvedbi merilnega mestia:
- voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta,
- dovoliti izvajalcu dostop do merilnega mesta in mu omogoeiti pregled obratovalnega

dnevnika,
- dovoliti izva,alcu odvzem vzorcev odpadne vode za dobeitev kakovosti odpadne vode in

meritve kolicin odpadne vode ter
- izvajalcu dovoliti redno pregledovanje delovanja merilnih naprav.

62.Elen
(onota koli6ine)

(1) Enota kolicine storitev odvajanja in 6is6enja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne
vode z javnih povrsin je izra2ena v rnr opravljene storiwe, za katero se stejb kolieina dobavgene
pitne vode, ki se odvaja vjavno kanalizacijo ali 6isti na KCN.

(2) Enota kolieine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino lz nepretodnih greznic,
prevzema blata in €vnanja z blatom iz obstoje6ih pretoinih greznlc ali MKClri ter obratoialnega
monitoringa za MKCN je izrazena v mr opravljene storitve, z, katero se steie kolicina dobavlieie
pitne vode, ki se odvaja v nepretocno greznico, obstojeco greznico ali MdKN.

(3) Enota kollcine storitev odvajanja in 6is6enja padavinske odpadne vode s streh je izrazena v ms
in se obracuna glede na kolicino padavin, ki pade na fldrisno povrsino stre'he, s katere se

.. padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacUo ali Cisti nakCN.
(4) Za .kolidino pgdayiFke odpadne vode se 6teje povpredna tetna koticina padavin v obdobju

zadnjih petih let, ki je izmerjena pri meritvah dzavne mieze meteoroloskih postaj na obmocju
izvajanjajavne slu2be, preracunana na povrsino strehe, s katere se padavinika oipadna voda
odvaja vjavno kanalizacijo alieisti na KcN. Na obmoeju izvajanja javne stuzbe se nahajata dve



meteoroloski postaji Podsreda in Podcetrtek. Za iz,alun povpredne letne kolicine v obdobju
zadnjih petih let se uposteva aritmeticna sredina izmerjenih kolicin na obeh postajah.

(5) Omre2nina zajavno kanalizacuo, s katero se izvaiajo posamezne storitvejavne sluzbe, se doloci
na letni ravni in se uporabnikom obracunava glede na zmogliivost prikljuekov, doloceno s
premerom vodomera v skladu s faktorji omreZnine, doloeenimi v 57. ebnu tega odloka.

(6) Omre2nina se za posameznega uporabnika doloci glede na obracunski vodomer na prikljueku.
Omreznina se po posameznih storitvah izracuna tako, da se vsota vseh stroskov omreznine deli
z vsoto faktorjev omreZnine preradunanih na DN20 oziroma faktor 1. Tako dobljeni kolicnik se
nato pomnozi s faktorjem omreznine glede na premer posameznega vodomera.

(7) Ceje stavba opremljena s kombiniranim obradunskim vodomerom, se za tak vodomer uposteva
faktor, kije doloden za vodomer z visjim pretokom.

(8) Ce prikljuCek ni opremljen z obraeunskim vodomerom, se omreznina obraduna glede na
zmogljivost prikljucka, dolooeno s premerom prikljucka, v skladu s preglednico iz tretjega
odstevka 57. Clena tega odloka.

(9) V vedstanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in poslovnih stavbah, v katerih posamezne enote
nimajo obracunskih vodomerov, se za vsako enoto obracuna omreznina za prikljueek s
faktorjem omre2nine 1.

(10) Obracunski vodomer je vodomer skladno z diavnimi in oboinskimi predpisi, ki urejajo
gospodarsko javno sluZbo oskrba s pitno vodo. Poraba pitne vode ter s tem povezana pravila
(akontiranje, popisi itd.) se ugotavlja skladno s predpisi iz prejsnjega stavka.

(nacin obracuna stroikov storitve)

(1) Strosek opravljanja storitev javne sluzbe odvajanja in eiscenja komunalne in padavinske

odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih povrsin, se uporabnikom obracunava glede
na dobavljeno kolicino pitne vode, de iz nje nastaia komunalna odpadna voda, v skladu z
uredbo. lzvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotrvlja dejansko porabo in opravi
poraeun za preteklo obracunsko obdobje.

(2) Strosek opravljanja storitev prevzema vsebine in Evnania z vsebino iz nepretocnih greznic,
prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstojecih greznic ali MKCN ter obratovalnega
monitoringa za MKCN, se uporabnikom obraeunava glede na dobavljeno kolicino pitne vode,
ee iz nje nastaja komunalna odpadna voda v skladu z uredbo. lzvajalec za uporabnike najmani
enkrat letno ugotavlja dejansko potzlbo in oprevi poracun za preteklo obracunsko obdobje.

(3) Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obraeunskim vodomerom, se za stavbe, v katerih se
opravljajo storitve javne slu2be oskrbe s pitno vodo, strosek storitev iz prvega in drugega
odstavka tega dlena obracuna glede na zmogljivost prikljucka, doloceno s premerom prikljuaka

(normirana poraba, ki znaia 1,2 m" na dan za vodomer s fuktorjem omrernine 1; za druge
vodomere se normirana poraba doloci sorazmerno z upostevanjem faktorjev omreZnine), za
druge stavbe pa se strosek storitev iz prvega in drugega odstavka tega 6lena obracuna na
podiagi Stevila stalno in zacasno prijavljenih stanovalcev ob upostevanju normirane pora.be

pitne voOe, ki znasa 0,15 nf na osebo na dan. Zavezanec za placilo storitev mora izvajalcu

iporo6iti podatke o Stevilu stalno in za6asno prijavljenih stanovalcev v 15 dneh po nastali

spremembi. V primeru nespolocene spremembe ima izvajalec pravico pridobiti podatke iz
uradnih evidenc in izvesti poracun sbritev javne sluzbe. Sporocene podatke mora izvajalec

upostevati najpozneje v naslednjem mesecu po preteku meseca, ko so mu bili sporoeeni.

(4) Za vikende in nenaseljene stanovanjske stevbe, kjer se poraba pitne vode ne ugotavlja z
obracunskim vodomerom, se za obracun storiwe odvajanja in Cigcenja komunalne odpadne

vode uposteva normirana poraba, ki znasa 0,15 m" na dan.
(5) Na koticine, ugotovljene po prejsnjih odstavkih tega ebna se lahko pri uporabnikih, ki so dolzni

opravljati monitoring onesnazenosti vode, uposteva 3e faktor onesnazenosti, ki se ugotavlja v
skladu s Tehni6nim pravilnikom.

(6) Strosek odvajanja in ciscenja padavinske odpadne vode s streh se obradunava glede na' ' 
koli6ino padavin; ki padejo na tlorisno povr5ino strehe, s katere se padavinska odpadna voda
odvaja v javno kanalizacijo ali cisti na KCN.

(7) Cena na enoto opravljene storiwe se izracuna tako, da se stroski opravljania storitev iavne
sluzbe delijo s kolicino opravljenih storitev.

(8) Uporabniki lahko preuredijo obstojeci mesani sistem odvajania komunalnih odpadih voda in' ' 
pidavinskih voda tako, da padavinske vode poniknejo. To lahko izvedejo pod nadzorom



izv4alca. S tako preurediwijo so oprosceni platila za odvajanje in eisdenje padavinskih voda s
strehe. V primeru, da je uporabnik izvedel ustrezne ukrepe za;d evanja iri zmanlsevania koii6in
odvedene padavinske odpadne vode s povrsine strehe, izvajalec imanlsa t|tieino'itoiitev,
pove-zanih.z odv€janjem in diseenjem padavinske vode s str6h za sovo. za ustrezen ukrep
zadraevanja se Steje, Ce je zagotovljen najmanj 3 mr volumen zadZevalnika.
ce ima uporabnik padavinske odpadne vode s skeh speljane v javno kanalizacijo preko
ustrezno urejenega zaddevalnika, plaea samo 50 % kolicin'pa-davinskil\ odpadnih vodjs itrehe
iz Se.stega in sedmega odstavka tega elena. za delno, 50 oditotno oprostitiv paeiA rcmunitnitr
storitev mora imeti uporabnik ustrezni volumen zadrZevalnika, in siier najmanj:
- 3 m'za padavinsko vodo iz strehe florisne povrSine 100 nr2
- 6 mr za padavinsko vodo iz strehe florisne povrsin e 2OO m2
- 9 m3 za padavinsko vodo iz strehe florisne povrsine 3OO m2.v primeru, ko se za zadr:evarnik oziroma zbirarnik uporabrja opuscena greznica, mora
uporabnik ustreznost volumna iz prejsnjega odstavka dokizati izvaialcu- z oradbenim
dovotjenjem oziroma z nacrtom iz pGD dokumentacije. Ce ,poriUnii ; ;;;J;n"
dokumentacijo ne razpotaga (vetja za objekte zgrajene pred titom i967i, pod; tjavo o verxosti

__. 
greznice. vtem primeru ima izvajarec moznost; d; navbdbe uporabnir6 ireveri ha terenu. 

-
(9) lzvajalec mesecno zaradunava uporabniku stroske storitev javne sluzbe s postavrami,
..^dolocenimi v1.do5.todki prvega odstavka 5s. ebna tega odrok; in okorjsko dajad; - -
(10) lzvajalec zaracuna uporabniku po velavnem ceiiku opravljeno storitev Edaie mneni in

strokovnih ocen, ki se nanasajo na podrodje odvajanja pada'vinsftitr odpadnih ,oi'i. uiri"hinpovrsin in industruskih odpadnih vod.

64.Clen
(olsara obracunskega vodomera oziroma merilne naprave, merirna naprava ne ustrcza

zakonskim zahteyam)

(1) ce.izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je obradunski vodomer oziroma merilna naprava, ki jepodtaga za dorocitev obsega storitev javne sruZbe v okvari in ni mogoce oacitaiiob;&;;k;g.
vgdolner? (merilne naprave), .je osnova za obradun povpre0na-dnevna p";;il;;,r"t"L
obracunskega ogdgbj?, k! je bira .ugotovrjena na osnovi oddittov, oziromipSvpi"c"" a,illii"

,^, R?e1l"Il?Sa obdobja,.de je zadnje obricunsko obdobje krajse od 
"neg" 

i-t .'
lz) ve Evqatec zaradi vzroka na strani uporabnika (neodzivnost uporabniki na pozive izv4alea,da mu omogodi umeritev merilne napravel, ne more v pred;isr;;m-roku';;i-;:;il"

napravo in ta ne ustreza zakonskim_zahtevam, se do takrai, ko uporabnik omogocl umerjanje
merilne naprave, kot osnova za obracun uposteva kotieina poraue ,iooe v ,isi.istir; 

"i 
iidi"l.

65.6len
(oblikovanje cen drugah storitev)

(1) lzvajalec.v okviru dejavnosti g*r"nig in ciscenja komunarne in padavinske odpadne vodeizvaja tudi druge storitve, ki niso storitve javne siu2be. Taksne storitve i; rr" ;ffi;; t.J,ril,zaGasni prikrop in odkrop prikrjucka, storitve. intervencijskega erpanja brab [er p*ro]r'in
ravnanja z blatom na cistilni. napravi, prebijanje in discenje kanalov oli zamasiwan, snemanie
kanatov na zahtevo stranke, izvajanje nadz6ra naA prittluCiwi;o n; lil; k*;li;;;il;i;#;t
vrtanje armirano betonskih in prastidnih jaskov, ooiravi posi<oao,i""i r"."i"r-i. irplJliiii
nedovoljenih posegov, ipd.

(2) Predlog.cen storitev iz prvega. odstavka tega crena pripravi izvajarec. obravnava jih nadzornisvet podjega, potrdi pa jih v skladu s svojimi prlstojnostmi Svet u6tanoviteljev.

66.dlen
(obveznost placila storitev)

(1) uporabniki so dolrni pladati stroske storitev javne sluzbe vode ne glede na vodni vir iz kateregase oskrbujejo.
(2) uporabniki sg. 99Fi pracati stroske storitev javne sru2be od dneva prikrjucrtue na javno

kanatizacijo ari distirno naDravo oziroma od dnlva zaCetka uporabe neiret6cne gr".ni[ 
"iiMKCN. o-bveznost pradir; nastane tudi z onem, r<o 1i potei"r .r .a iriirjrcit"i * ia-riokanalizacUsko omrezje.



(3) Stroske odvajanja in Ciscenja komunalne odpadne vode se uporElbnikom zaracunava meseeno
v obliki in na nacin kot se obraeunava oskrba s pitno vodo skladno s predpisi, ki urejajo
gospodarsko javno sluzbo oskrbo s pitno vodo.

(4) Stroski odvajanja in eiseenja padavinskih odpadnih voda s streh se upotabnikom zatauunava
mesecno. Ti stro3ki se zaracunavajo skozi celotno oMobje obstoja stavbe dokler se padavinske
odpadne vode s treh odvajajo v javno kanalizacijo, ne glede na to ali je objekt v uporabi ali ne.

67.dlen
(placilo ra6unov in ugovorl

('l ) Uporabnik je dolzan placati ra0un najkasneje do dneva zapadlosti, ki ie naveden na radunu.
(2) Ce uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v petnajstih dneh po prejemu pisnega opomina, s

katerim mora biti izrecno opozorjen na posledice neplaeila, mu lahko izvajalec prekine dobavo
vode.

(3) Ce se uporabnik s prejetim raeunom ne strinja, ima pravico v osmih dneh od prejema ra0una
vloziti pisni ugovor pri izvajalcu. lzvajalec je dolzan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti
v roku petnaistih dni od prejema ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobavo vode. Ugovor
na izdan racun ne zadrai plalila. Ce uporabnik racuna ne poravna niti v petnajstih dneh po
prejemu pisnega odgovora, se mu izda pisni opomin. Ce tudi takrat uporabnik raeuna ne
poravna, se mu sedem dni po prejemu opomina prekine dobava pitne vode ter se za6ne
postopek izterjave po sodni poti.

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

XII.O]IiEJITEV IN PREKINITEV ODVAJANJA IN EISEENJA

68.Glen
(prckanitev odvaianja in diScenia odpadnih voda,

(1) Uporabniku se prekine dobava vode iz javnega vodovoda, 6e z odvodom odpadnih voda
povzroca nevamosti za vodni vir ali javni vodovod.

(2) lzvajalec lahko na stroske uporabnika brez objave in brez odgovornosti za morebitno skodo, ki

nastane ob tem, prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode vjavno kanalizacijo
s prekinitvijo dobave vode iz lavnega vodovoda v naslednjih primerih:
1. stanje interne kanalizacije ogroza zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne

kanalizacije,
2. kanalizacijski prikljucek ni izveden skladno s soglasjem izvajalca alije izveden brez soglasja

izvalalca,
3. uporabnik brez soglasia izvajalca dovoli prikljucitev drugega uporabnika na svoj

kanalizacijski prikl,u6ek,
4. uporabnik ravna v nasprotju z dolocili Tehnienega pravilnika,

5. uporabnik z odvodom odpadne vode povzroCa nevamost za neoporecnost pitne vode,

6. kikovost izpusta odpadne vode v javno kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne
zakonodaje,

7. uporabnik se ne prikljuci na javno kanalizacijo skladno z dolocili tega odloka in Tehnienega
pravilnika,

8. uporabnik ne opusti greznice skladno s 16. clenom tega odloka'

9. uporabnik ne plada racuna skladno s pogoji prehodnega dlena,

10. Ce izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika, izdelan pri pooblasceni organizaciji,

izkazuje neustrezno sestavo.
(3) Uporabni( mora v primeru prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vlde iz
' ' prvega in drugega odstavlia tega 6lena prekiniti Crpanje iz lastnih vodnih virov ali virov

pridobljenih na podlagi vodnega dovoljenja.

1l) bobavi pitne vbde ali odvalanje komunalne oziroma padavinske odpadne vode se prekine za' ' 
das, dokler ni odpravljen vziok prekinitve. Uporabnik mora placati stroske prekinitve in ponovne

prik'lju6ipe ter more6itne stroake, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve, po ceniku

izvdalca.
(5) lzvajalec lahko prekine dobavo vode in odvod odpadne ter padavinske vode na stroske
' ' uporaunika, 6e uporabnik pisno zahteva zacasno prekinitev. stroski prekinitve dobave in



vnovicne prlkljucitve pitne vode pla6a uporabnik po ceniku izv4alel,. V 6asu prekinitve je
uporabnik dolzan placati fiksni del cene javne sluzbe - omre2nino.

69.Clen
(prekinitey zaradi vzdrrevalnih del)

(1) lzvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne v(xle za krajsi cas zaradi planiranih
vzdrZevalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji, vendar mora organizirati ustrezen
zacasen nacin odvajanja odpadne vode. o vzrokih, casu trajanja prekinitve ter o navodilih za
ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti uporabnike preko medijev ali na
krajevno obicejen nacin.

(2) V primeru prekinitve odvajanje odpadne vode zaradi vzdrzevalnih del ima izvajalec pravico brez
povracila stroskov prekiniti ali omejiti uporabnikom odvajanje odpadne vode. livajalec ima v teh
primerih dolznost v stiriindvajsetih (24) urah vzpostaviti zacasen na6in odvajanja 

'odpadne 
vode

v skladu s tehnienimi zmo2nostmi.
(3) lzvajalqc lzvaja priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja odvajanje odpadne vode po

naravnih in drugih nesreaah oziroma pripravizacesen nadin odvajanja odpidne vode in v okviru
priprav izdela ustrezne nadrte zascite in resevanja ter nacrte dejivnbsti.

XIV.EVIDENCE UPORABNIKOV

70.Elen
(evldence uporabnikoy)

(1) Za potrebe poslovanja izvajalec vodi in vzdrzuje evidenco uporabnikov.
(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizicne osebe vsebuje naslednje podatke:

1. Stevilko placnika, uporabnika, lastnika, naslovnika in oOiemnegj mesta,2. stevilko soglasja za prikljueitev na javno kanatizacijo oziroma MKcN ali nepretocno greznico,
3. vrsto storitve,
4. ime, priimek in naslov stalnega ali zaeasnega prebivalisca ter daveno Stevilko placnika (ulica,

kraj, hiSna Stevilka, Stevilo oseb v gospodinjstvu),
5. znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti.

(3) Evidenca. uporabnikov za pravne osebe in samostojne podjetnike in osebe, ki samostojno
izvajaio 6"r"rno.tr v-:9 druge pravnGorganizacuske 6btike t6r druge subjekte, ki uporabljljo
storitve odvajanja in ai56enja odpadnih voda in imajo sposobnost bitistranka vsebuje nastednje
podatke:

Sifro uporabnika in placnika ter odjemnega mesta,
naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
naslov,
transakcijski raeun,
davcno Stevilko,
znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti.

Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci iz prvega in drugega odstavka tega ebna tudi
naslednje podatke:

podatke o merilnih napravah,
podatke o prikljudku na javno kanalizacijo,
podatke o mali komunalni cistilni napravi,
podatke o greznici,
lastniStvo nepremi6nine,
podatke o naeinu odvajanja odpadnih vod iz objekta,
datum vnosa podatkov.

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

Tl.ilen
(prldobavanje eyidencl

lzvajalec pridobiva podatke za evidence od.uporabnikov, upravnikov, organov obdin, drzavnih organovin slurb v sktadu z verjavnim zakonom o.rokarni samoupiavi, zaxonori, ki ,,eF d;poi#t-elavnesluZbe, ostalimi drZavnimi predpisi in dolocbami tega odloi<a.

1

2
3
4
5
6

(4)

I
2
3
4
5
6
7



XV.NADZOR NAD IZVAJANJEilI JAVNE SLUZBE IN KAZENSKE DOLOEBE

72.dlen
(nadzorni olgan)

(1) Nadzor nad izvajanjem dolocil tega odloka izvaja pristojni obcinski inspekcijski organ, ki je
ustanovljen v posamezni obcini. -Pristojni obdinski inspekcijski organ je tudi prekrskovni
organ za prekrske iz tega odloka. Strokovni nadzor opravljajo zaposleni pri izvajalcu
posamezne javne sluZbe.

(2) Pri izvlaqu nadzora lahko pristojni ob6inski inspekcijski organ izdaja odloebe ter odreja druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrsevanje dolodb tega odloka.

(3) Pri izvajanju inspekcijskega nadzora ima organ iz prvega odstavka poleg pravic in doEnosti, ki
jih ima po drugih predpisih, 5e naslednje pravice in dol2nosti:

1. nadzorovati mora prikljucevanje na javno kanalizacijo, pregledovati dokumentacuo v zvezi s
prikljudevanjem na javno kanalizacijo in odrediti odprErvo ugotovljenih pomanjkliivosti,

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

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

4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrorena zdravle in varnost premoZenja ljudi, mora odrediti ukrepe,
da se odvrne nevarnost ali prepreei Skoda,

5. nadzorovati mora delovanje inteme kanalizacije in kakovost odpadne vode pred izpustom v
javno kanalizacijo in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

6. nadzorovati mora izvajanje predpisanih pogojev pri izdajisoglasij, ki se nanasajo na odvajanje
in Ciseenje komunalne in padavinske odpadne vode.

(4) Naloge inspekcijskega nadzora po tem odloku opravljajo inspektorice in inspeKorji (v
nadaljevanju: inspektorji) skladno s tem odlokom in z zakonom, ki ureja inspekcijski nadzor.

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

(6) Ce inspektor pri opravljanju nalog inspekcUskega nadzora ugotovi, da je krsen ta odlok, ima
pravico in dol2nost odrediti, da se nepravilnosti, kijih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga doloci.

73.Clen
(prckrlki)

(1) Z globo 1.400,00 € se kaznuje za prekrsek uporabnika, kije pravna oseba, samostojni podjetnik

ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ce:

1. ne vgradi lovilnikov olj in mascob (6.tock€ 12.Clena).
2. se ne prikljuci na javno kanalizacijo izkljucno v skladu z izdanim mnenjem oziroma soglasjem

izuajalea l<analitracije ( 1 .to6ka 3. odstavka 43.Clena )
3. se nie prikljuci na javno kanalizacUo naikasneje v Sestih mesecih po izgradnji javne kanalizacije

in hkr;ti oiusti obstojeeo greznico ali MKCN skladno z navodili izvajalca (2.tocka 3. odstavka
43.elena),

4. ne spremeni prikljueka v primeru spremembe pogojev odvajanja komunalne ali padavinske

odpadne vode (3.to6ka 3. odstavka 43.elena),
5. dovoli prikljueitve obiektov drugih lastnikov na svoio interno kanalizacijo ali kanalizacijski

prikljueek brez soglasja izvajalca (4. tocka 3.odstavka 43.elena),
6. ne zgradi objektov in naprav interne kanalizacije skladno z odobreno tehnicno dokumentacijo

in izdanim soglasjem izvajalca (s.tocka 3. odstavka 43.dlena)'
7. ne odvaja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, kjer je le-ta zgrajena (6. to6ka 3

odstavka 43.Clena),
8. ne pridobisoglasja izvajalca pred predelavo interne kanalizacue (8.toeka 3..odstavka 43.clena),

9. ne bmogodi iivajilcu dostop do javne kanalizaciie za izvaianie vzddevalnih in obnovitvenih del

na javnikanalizac1i, kadar te{e potekajo po niegovem zemlj66u (13. to6ka 3. odstavka 43.Clen,



10. ne omogoci izvajalcu neoviran dostop do obstojece greznice, nepretocne greznice ali male
MKCN in prevzem njene vsebine (14.toeka 3.odstavka 43.Clena),

1 1. ne_omogoCi izvajalcu pregled interne kanalizacije, pregled stanja prikljucka na javno kanalizacijo
in kontrolo sestave odpadne vode, stalen dostop in nadzor nad kanalizacusiim prikljudkom in
revizijskim jaskom (15. tocka 3. odstavka 43.Clena),

12. ne obvesti pisno izvajalca o zadetku gradnje MKCN, najpozneje 15 dni po zacetku njenega
obratovanja, mu ne omogoei pregleda in pred zagonom ne preda predpisano dokumentac-ijo
ustreznosti MKCN (16.todka 3. oditavka 43.dtenal,

13. ne obvesti izvajalca o zacetku uporabe nepretoene greznice najpozneje 30 dni pred
predvidenim zadetkom njene uporabe (17.to6ka 3. odstavka 43.Clena),

14. ne omogoci izvajalcu rednih pregledov MKCN (1g.toaka 3. odstavka i3.elena),
15. ne obvegCa izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem prikljucku in merilnih

napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imetivpliv na obratovanje javne kanalizicije (19.totka3.
odstavka 43.Clena),

16. otezi, onemogoei ali prekine odvod odpadne vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim
delom onemogo6i (20.to6ka 3. odstavka 43.6lena),

17. ne obvesti izvajalca o vseh spremembah kolicine in lastnosti industrijske odpadne vode, ki
vplivajo na izvajanje javne sluzbe (22.loll<a 3. odstavka 43.Clena),

18. uporabnik, ki odvaja v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, izvajalcu do 31.03. ne
predlori letno porocilo o emisijskem monitoringu (23. tocka 3. odstrvka 43.Ctena),

19. ne uposteva ukrepov in objav v primeru motenj pri odvajanju in cisdenju odpadne v6de (24.todka
3. odstavka 43.Clena),

20. ne vodi dnevnik obratovanja MKcN v skladu s predpisi (25. to6ka 3. odstavka 43.clena),
21. se prikljuci na javno kanalizacijo brez soglasja tzv4alca (4. odstavek 43.Clena), '

22. nedovoljeno posega v naprave in objekte javne kanalizacije in spreminja pogojev njihove
dostopnosti, zlasti revizijskih jaskov ( S. odstavek 43.Clena),

23. s svojim ravnanjem ati lastnino povzroei skodo na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem
kanalizacijskem prikl.iucku ( 6. odstavek 43.elena),

24. odvaja vjavno kanalizacijo odpadno vodo, ki ne ustreza predpisom o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda oziroma, ce odpadno vodo, ki ni primerna za odvajanje v javiro
k€nalizacijo, pred odvajanjem v javno kanalizacijo red6i z neonesnazeno vodo 1pitn6, nta'ollno,
drenazno), zato da bi z redcenjem doseger zahtevane lastnosti odpadne vode ia odvajanje v
javno kanalizacijo ( 8. odstavek 43.elena),

25. i1u_aialca ne obvesti pisno o spremembi naslova, lastnistva in drugih spremembah na stavbi ali
inrenirskem objektu, ki vplivajo a odvod komunalne odpadne in padavinske vode, v roku
petnajstih dni od nastanka spremembe, ki je mozna po poravnavi vseh zapadlih obveznostih;
de v primeru spremembe uporabnika ne poskrbi tudi za itvedbo popisa stevca, ki je relevanten

^- trenutek za dotocitev novega razmerja med izvajalcem javne sluzbe in uporabnikoh ( nn.cten ),26. izpusca v javno_kanalizacijo vse_blno greznic, blato MK1IN in ostankov discenia tanitizacii-rin
prikljuckov ali intemih kanatizacij ( l.todka l.odstevka 45.6lena),

27. odvaja odpadno vodo neposredno v podzemno vodo, celiniko vodo ali vodo, namenjeno

^ ^ pripravi pitne vode ali kopalno vodo (2.tocka l.odstavka 4s.Clena),
28. odvaja industrusko odpadno_vodo alipadavinsko odpadno vodo v MKcN alivjavno kanalizacijo,
_- kisezakljuci z MKCN ( 3.toeka t.oastavfa lS.Ctenil,
29. odvaja industrijsko odpadno vodo ali mesanico korirunalne in industrijske odpadne vode v
_- greznico alijo v njej obdeluje (4.tocka 1. odstavka 45.6lena),
30. oremogodi dostop na_ z€mljisce v njegovi lasti za izvajanjJ del v zvezi z javno kanalizacijo

(s.tocka l.odstavka 45.Clena),
31. odvaja odpadno vodo v meteomi kanal ali meteorno vodo v fekalni kanal v primeru lodenega

kanalizacijskega sistema (6.tocka 1. odstavka 4s.Clena).
32. Ce prepusca vsebino greznice ali blata iz MKCtt nepooOtascenim izvajalcem

( 7. to6ka 1. odstavka 45.6tena )
33. v javno kanalizacij.o odvaja ali izlije odpadne komunalne vode, ki bi lahko povzroeile pozar ali

-_ ne_varnost eksplozije (1.tocka 2.odstavka 4s.dlena),
34. v javno kanalizacijo odvaja ali izlije odpadne komunilne vode, ki bi lahko povzrocile

korozijo ali kako drugace poskodovare kanar, naprave, opremo in ogrozari zdravje rjudi (2.
tocka 2. odstavka 4s.dlena),

35. v javno kanalizacijo odvaja ali izlije odpadne komunalne vode, ki bi lahko povzrodile ovire v
FF]I al kako drugaee motire derovanje sistema zaradi odrigan;a uiedri[ in r"prr,,n 

'.i,"ri
(3.tocka 2. odstavka 45.6lena),



36. v javno kanalizacijo odvaja ali izlue odpadne komunalne vode, ki bi lahko povzrodile
stalno ali obcasno hidravlicne preobremenitve in tako Skodljivo vplivale na delovanje javne
kanalizacije (4.toeka 2.odstavka 45.Clena),

37. v javno kanalizacuo odvaja ali izliie odpadne komunalne vode, ki bi lahko povzrocile, da v
kanalih nastajajo Skodljivi plini (5.todka 2.odstavka 45.Clena),

38. v javno kanalizacijo odvaja ali izlije odpadne komunalne vode, ki bi lahko povzrocile
ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature (6.toeka 2. odstavka 4s.ebna),

39. v javno kanalizacUo odvaja ali izlije odpadne komunalne vode, ki bi lahko zavirale tehnoloske
postopke na Cistilni napravi (7.toal<d 2. odstavka 45.6lena),

40. v javno kanalizacuo odvaja ali izlije odpadne komunalne vode, ki bi lahko
povzroeale onesnazenje z radioaktivnimi snovmi (8.to6ka 2.odstavka 45.elena),

41. v javno kanalizacijo odvaja ali izlije odpadne komunalne vode, ki bi lahko vsebovale drugo snov,
ki Steje za nevamo in Skodljivo snov in katere koncentracua je nad s predpisi dovoljenimi
mejnimi vrednostmi (9. tocka 2. odstavka 4s.elena),

42. na vplivnem obmocju javne kanalizacije gradi objekte, spreminja visino nadkritja (zasipa)
kanalizacijskega omrezja, zasipava pokrove jaskov, izvaja aKivnosti, ki bi lahko povzrocile
poskodbe na kanalizacijskem omrezju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrzevanje (1. tocka 46.
Clena),

43. izvajalci del pri rzdrzevanju rekonstrukcij cest, ulic in trgovin ne \rzpostavijo kanalizacijsko
omrezje in naprave v prvotno stanie (2. tocka 46. Clena),

44. izv4alci vzdrzevalnih del in gradnje na zemljiscih, po katerih poteka javna kanalizacija, ter
lastniki in drugi uporabniki teh zemljiSc, pred pricetkom vzddevalnih dela ali gradnje, o
nameravanem izvajanjem del, izvajalca najmanj 30 dni pred zacetkom del pisno ne obvestijo o
vrsti in obsegu del, lokaciji ter odgovorni osebi na strani izvajalca (2. tocka 47. 6lena),

(2) Z globo 400,00 € se kaznuje za prekr$ek odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega
podjetnika ali podjetnika, ki samostojno opravlja dejavnost, Ce stori prekrsek iz prvega odstavka
tega 6lena.

(3) Z globo 400,00 € se kaznuje za prekrsek fizieno osebo, Ce stori prekrsek iz prvega odstavka
tega 6lena.

XVI.PREHODNE IN KONENE DOLOcBE

7[.Clen
(prcnehanje veliavnoeti)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in Ciscenju komunalne in
padavinske vode na obmocju obein Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podcetrtek, Rogatec,
Kozje in Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, Stev.12/2014).

(2) Tehnicni pravilnik o odvajanju in Ciseenju komunalne in padavinske odpadne vode na obmocju
obein Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podcetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli
izvajalec uskladi z dobeili tega odloka v roku Sestih mesecev po sprejemu odloka in ga objavi
na spletni strani tzvajalca.



75.6len
(veljavnost odloka)

Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem tistu Republike SlovenUe

Rogaska Slatina, dne

oBCINA RoGASKA SLATINA

Zupan: mag. Branko KIDRIC

oBCINA SMARJE PRI JELSAH

Zupan: Matija CAKS, dr.vet.med., spec.bujatrike

OBCINA PoDCETRTEK

2upan: Peter MISJA

OBCINA ROGATEC

Zupan : Martin MlKOL|C,univ.dipt.inr.str

OBCINA KOZJE

2upanja: Milenca KRA",NC, univ. dipl.inz. kmet.

OBCINA BISTRICA OB SOTLI

Zupan: Franjo DEBELAK



oBerNA PoDdETRTEK
ODBOR ZA I]REJANJE PROSTORA,
KOMTINALNO DEJAVIIOST IN
VARSTVO OKOLJA

Datum:
Stevilka:

03.t2.2020
011-0008/2020-2

ZAPISNIK

3. seje Odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolj4 ki je bila dne
02.12.2020 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Obdine Poddetrtek

Prisotni dlani odbora:
Gojko LONdARId
Marko ruRAK
Bo5tjan HOSTNIK
Marko JAKOPINA
David POEIVAVSEK
Igor HEDRIH

Odsotni dlani odbora:
- Anton PoetvAVSEK

Ostali prisotni:
- PeteTMISJA -Lupan- Bojan PIRS - OKP Roga5ka Slatina
- Alenka TUzuN - OKP Roga5ka Slatina
- Polona NOVAK - svetovalka za okolje in prostor

V uvodu je predsednik Odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja, Gojko
LONdARId pozdravil vse prisotne in podal v razpravo predlog dnevnega reda.

Dnevni red:

l. Potrditev zapisnika 2. seje Odbora za urejanje prostor4 komunalno dejavnost in varstvo
okolja

2. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo obdin RogaSka Slatina, Smarje pri Jel5ah, Poddetrtek,
Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane

3. Predlog Odloka o zbiranju dolodenih vrst komunalnih odpadkov obdin Roga5ka Slatina,
Smarje pri JelSah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane

4. Predlog Odloka o odvajanju in di5denju komunalne in padavinske odpadne vode obdin
Roga5ka Slatina, Smarje pri Jel5ah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane

5. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obradun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v
obdin Rogaika Slatina, Smarje pri Jel5ah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in
Poljdane

Dnevni red je bil soglasno sprejet.



K 1. toEki:
G. f,OXdAnfd: podal na glasovanje zapisnik l. seje, kateri je bil soglasno sprejet.

K 2. toEki:
G. LON|ARIf: Daje besedo predstavnikoma podjetja OKP da predstavita predlog Odloka o oskrbi s

pitno vodo obdin Rogaika Slatina, Smarje pri Jel5ah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in

iroljdane. Besedo preda predstavnikoma podjetja OKP Roga5ka Slatina.

G. pIRS: Radunsko sodi5de je leta 2018 izvedlo revizijo oblikovanja dolodanja nadziranja in

oblikovanja cen obveznih obdinskih javnih gospodarskih siuZb varstva okolja v obdini Smarje pri

Jel5ah, glJde na to da so odtoki skupni zavse ob je potrebno uskladiti stari odlok. Tukaj gre predvsem

za uskliditev z Uredbo o oblikovanja in metodologiji cene in predvsem pa uskladitev z vsem kar je

pri5lo z novo uredbo o oskrbi s pitno vodo in z GZ in ZUREP. Trenutno veljavni predpis je pri5el v

veljavo preden so pri5li v veljavo ti zakonski in podzakonski akti'

Z uveljaviwijo dradbenegi zakona v letu 2bt8 so iz.lvajalci gospodarskih javnih sluZb postali

mnenjeiajalci in ne ved soglasodajalci, kot je to veljalo po Zakonu o gradiwi objektov. Ko imamo ta

odlok pred sabo imamo vse kar je vezano na to temo, na enem mestu.

Odlok je sestavljen l4+ih poglavij. Tukaj se gre predvsem za prepis uredb il zakonov ki urejajo to

podrodje. odlok-nismo pisatiiami, ampaksmo ga sa-o sestavili in ga dali na In5titut za javne sluZbe

ili se profesionalno ukvarja s tem, da so nam ga uskladili z uredbami, zakoni in podzakonskimi akti.

G.LON|ARIC Oa.le todko v ruzpravo in sam postavi vpra5anje, da predvideva da to ne predstavlja

povi$anja cene pitne vode, ampak samo uskladitev z veljavno zakonodajo.

G. pIRS: Vsi trije odloki ne vplivajo na ceno oz. predradun. Gre samo za pravno formalno usklajenost

s tekodo zakonodajo.

G. JURAK: pri 5g. dlenu pri vodooskrbi in enako pri 40. dlenu pri kanalizaciji, gre tako, da obdine

oKp poobla5dajo za izvajinje nadzora oz. vseh obnovitev v vi5ini letne najemnine. Taksna dikcija

dlena je neustreina, zato se predlaga da se napi5e @ vi$ine letne najemnine.

dlani odbo ra zu urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja, so so8lasno potrdili

da so seznanjeni s freAiogom Odloka o oskrbi s pitno vodo obEin Roga5ka Slatina, Smarje pri

Jel5ah, podEetrtel" RogatIc, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poliiane in se z njim strinjajo ob pogoju

da se upo5teva pripomba v 58. ilenu.

K.3. toiki

G. LONfARIf: Daje besedo predstavnikoma podjetja OKP dg Predstavita prgdlg8 Odloka o zbiranju

dolodenih vrst komuiralnih odpadkov obdin Roga5ka Slatina, Smarje pri Jel5ah, Poddetrtek, Rogatec,

Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane.

G. pIRS: pove da gre v biswu isto zadevo kot v prej5nji todki. Nova uredba je zahtevala da naredimo

novi akt oz. da osveZimo stare odloke. Prav tako ima na ta odlok vpliv nov GZ sai so postali

mnenjedajalci in ne ved soglasodajalci. Odlok nima vpliva na proradun oz. na ceno storitev'

Metoiologija je povsod ista ainpak piir"iuru za vsako podrodje, Odlok je sestavljen iz l0-tih poglavij'

G. LON|ARI| Oa.le todko v razpravo in sam poda predlog da so kazenske.sankcije prwisoke.

problem je da so kaz]ni relativno visoke glede na standard ljudi in se kazni ne izvajajo, saj sedaj leta in

leta samJ opozarja. Kazen bi morala biti manj5a, da se jo mirne du5e in brez slabe vesti izrede. Interes

vseh bi moral biti ta, da je kazen vzgojna, da se jih izrede res toliko kot je potreba'



G. pIRS odgovarja nek normativ, da so po tem normativu to ocenjevali, kar je delal medobdinski

in5pektorat in3e Uito usklajeno zrnag. Borisom Jagodidem'

dtani odbo ra z,aureianie prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja, so soglasno potrdili'

da so seznanjeni r bafrr., o zbiranju doloienih vrst komunalnih odpadkov obEin Rogaska

ii"i*"lSr"r-Ji" p"i.r"x"n, Pod6etrtel$ Rogatec, Kozie, Bistrica ob Sotli in Potjiane in se z niim

strinjajo.

K.4. toEki

G. LON|ARI|: Daje besedo predstavnikoma podjetja OKP da predstavita 
-predlog 

Odloka o

odvajanju in di5denju komunalne in padavinsfce oapaane vode obdin Roga5ka Slatina, Smarje pri

JelSJh, ioddetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane.

G. pIRS: pove da gre v bistvu isto osnovni vzrok kot v prej5njih dveh predlogih. Gre za aktualiziranje

vseh tekodih zakonov Uredbe, GZ, je vse predesano sveZe, pa tudi nova uredba je bila sprejeta po tem

ko smo mi sprejeli odl,ok. Tudi v tlm primeru ni nobenega vpliva na ceno, na proradun' Je pa malo

bolj obseZen odiok, saj je sestavljen iz l6-tih poglavij'

G. LON|ARId aaie predlog Odloka o odvajanju in di5denju komunalne in padavinske odpadne vode

oUein nogaSf<a Statini Srui.;. p.i Jelsah, poOfltrtet<, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane v

razpravoin poda pr"aLg da"se v 40. dlenu upo5teva sprememba dikcije, da se namesto v vi5ini letne

najlmnine, napiSe do vi5ine letne najemnine'

sporno je tudito aap orc pooblasden zaizvedbo in nadzor.

G. pIRS razloLida ni mi5ljen ta nadzor, ampak tehnidni nadzor.

G. LoNAdARIi plan investicijskih del predlaga svetu ustanoviteljev v notrdi!9v Bolj smisleno bi

bilo, k", se gre tudi za neko ve"cjo kolidini denar.la, da se ta plan predstavi tudi obdinskemu svetu

obdin.

G. pIRS V zakonu je doloden nadzorni svet, svet ustanoviteljev in skup5dino, tako da pri nas ni

organa obdinskega sveta, oni so nadzorniki'

G. JT RAK razloLi kako poteka investicijski plan in sicer OKP poslje plan npr'..v mesecu oktobru

obdinam, Zupani se z oKp-jem uskladijo in aa lre v predlog proraduna in na tak nadin je obdinski svet

obve5den o planu investicij.

G.JURAKpostavivpra5anjegledelovilcaoljvgarvlahinparkirnihplo5dadih,kajtopomeni,da
vsak ki ima parkiran arto u garaiimora imeti lovilca olj?

G. pIRS odgovori da je povr5ina definirana v gradbeni zakonodaji'

dhni odbo ra z^urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja, so soglasno potrdili

da so seznanjeni s pilafigi- Odloka o odvajaniu in 
-ii5ienju 

komunaln-e in padavinske odpadne

vode obiin Roga5ka Shtlna, Smarje pri Jedah, Podietrteko Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in

poljiane in se iniim striniajo of pogo;u da se upo5teva pripomba v 40' Elenu'

K.5. toiki

G. LONCARIC: Daje besedo predstavnikoma podjetju g{P.da predstavita-predlog Pravilnika o

tarifnem sistemu za obradun storitev ravnanja s t<omunatnlmi odpadki v obdin Rogaska Slatina'

S..:. p.i jelsah, poddetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane



G. pIRS pove da je glavni razlogta, da se za vse obdine sprejme enoten tarifni pravilnik. Bistvenih

prememb ni,razein-n t. dlenu dodajamo, da gre za skupen.akt Pote. v 3'. !f9n se doda kar se tide

iAr-.;u. Sprememba je tudi glede obraduna obradunavanj storitev pri poditni5kih. kapacitetah in sicet

ao seaa3 smo obradunavali 0-,48m3 sedaj pa 0,12m3 mesedno na posamezno poditni5ko enoto. Latniki

poditni5kih kapacitet morajo imeti svojo posodo z me5ani komunalni odpad in embalaZo.

G. LON|ARI| opozori da je nova dikcija poditni5ke enote ki se oddajajo v najem in da morajo

poditniSke kapacitete imeti 5 kontejnarjev, ker je napisano zavre frakcije.

G. pIRS razlo1i da gre to samo za me5an komunalni odpad in embalaZo, pa de je biolo5ki odpad, de

nima kompostnika.

G. LONeAnfd faj je merilo da je poditni5ka kapaciteta v najem

G. pIRS Odgovori, da mora biti prijavljena mora dejavnost, ker to je odpadek iz dejavnosti.

dlani odbo ra z urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolia, so soglasno potrdili

da so seznanjeni . ir"Otogorn Pravilnika o tarifnem sistemu za obraiun storitev ravnanja s

komunalnimi odpadki
v ob6in Roga5ka Slatina, Smarje pri Jel5ah, PodEetrtelq Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in

Poljiane in se z njim strinjaio.

K toEki razro.
predlog zaizdaio soglasja k najemu kredita za financiranje nakupa specialnega komunalnega

vozila - smetarskega vozila.

G. LON|ARI| pone da se gre zanajem kredita, ki ga najame druZba OKP in v bistvu ne posega v

m aso na5e g a zadolLev anja.

G. pIRS pravi da avto je star 22let in stro5ki popravila so previsoki.

dhni odbo ra za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja, so soglasno potrdili

predlog zaizdajo.ogt".;"-t najemu kredita za financiranje nakupa specialnega komunalnega

vozila - smetarskega vozila.

Seja je bila zakljudena ob 19.55

Zapisala:
Polona NOVAK

odbora:
Lr.


