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PRAVNA OSNOVA:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člen Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne
vode v Občini Kamnik.
Obrazloţitev:

1. Razlogi za sprejem pravilnika in ocena stanja:
V Občini Kamnik se skoraj 80 % prebivalcev oskrbuje s pitno vodo iz javnih vodovodnih
omreţij, s katerimi upravlja koncesionar za oskrbo s pitno vodo, Komunalno podjetje Kamnik
d.d. Koncesionar uporabnikom vode mesečno izstavlja račune. Cena za m3 pitne vode za
gospodinjstva po sklepu Občinskega sveta Občine Kamnik iz leta 2003 znaša 0,5028 EUR.
Tej ceni se prišteje še omreţnina, ki velja od 1. 3. 2010 dalje ter druge dajatve in DDV. Po
prejetem računu za povprečno porabo pitne vode znaša cena 1,743 EUR/m3.
Ostali občani se oskrbujejo s pitno vodo iz zasebnih večjih in manjših vodovodnih sistemov.
Nekateri zaselki in posamezne domačije koristijo individualna vodna zajetja. Predvsem v
sušnih obdobjih pri teh uporabnikih pogosto prihaja do pomanjkanje vode. Ob pomanjkanju
vode občani naročajo prevoze s cisternami pri Gasilskih društvih ali pri Komunalnem podjetju
Kamnik. Stroške prevozov krijejo uporabniki sami, kar pri pogostih prevozih pomeni znaten
strošek. Strošek povprečnega prevoza s cisterno Komunalnega podjetja Kamnik stane 7,23
EUR/m3. Stroški prevozov z gasilskimi cisternami, obračunani po priporočenem ceniku
Gasilske zveze Slovenije, pa znašajo od cca 17 EUR/m3 pa do cca 43 EUR/m3.

2. Cilji in načela predloga pravilnika:
Cilji pravilnika so, da vsem občanom omogočimo enako finančno obremenitev za oskrbo s
pitno vodo. Upravičenci za subvencioniran prevoz bodo po tem pravilniku plačevali vodo po
enaki ceni kot uporabniki na javnem vodovodnem omreţju, to je 1,743 EUR/m3. Stroške
prevozov pa bodo v celoti pokriti iz proračuna Občine Kamnik.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem pravilnika na proračun:
Občina Kamnik nima podatkov o dosedanjih prevozih pitne vode in s tem povezanih stroških.
Glede na informacije iz nekaterih občin, ki v celoti ali delno sofinancirajo stroške prevozov
pitne vode, ocenjujemo, da bo sofinanciranje prevozov v drugi polovici letošnjega leta
obremenilo občinski proračun za 10.000 EUR. Za to je predlagana vzpostavitev nove
proračunske postavke v višini 10.000 EUR.
4. Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog pravilnika:
Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 13. 6. 2017 na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Kamnik«.

Marjan Šarec
ŢUPAN

Priloga:
- Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Kamnik.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet
Občine Kamnik na …... seji dne …………… sprejel
PRAVILNIK
o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Kamnik
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Kamnik (v nadaljevanju:
pravilnik) določa upravičence, pogoje, postopek in višino subvencioniranja stroškov prevoza
pitne vode v Občini Kamnik (v nadaljevanju: subvencioniran prevoz pitne vode).
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in za ţenske.
2. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Do subvencioniranega prevoza pitne vode so upravičena gospodinjstva s stalnim
prebivališčem v Občini Kamnik (v nadaljevanju: uporabniki), ki nimajo moţnosti priključitve
na javno vodovodno omreţje in so zavezanci, ki so prejemniki denarne socialne pomoči na
podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Voda se dostavlja na naslov
stalnega prebivališča gospodinjstev.
3. POGOJI IN POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE
3. člen
Do subvencioniranega prevoza pitne vode je uporabnik upravičen pod pogojem, da vodo
uporabi izključno za lastne potrebe (za pitje, kuhanje, pranje posode in perila, …). V kolikor
bi vodo uporabljal za druge namene (zalivanje vrtov, zelenic, pranje avtomobila, …), ni
upravičen do subvencioniranega prevoza.
4. člen
Občina subvencionira upravičencem iz 2. člena tega pravilnika del stroškov, in sicer 100 %
stroškov dostave pitne vode: subvencionirajo se stroški prevozov, ki jih opravljajo ustrezno
opremljeni in usposobljeni izvajalci, ki storitev izvajajo po naročilu Komunalnega podjetja
Kamnik d.d. (v nadaljevanju:dobavitelji).
Uporabniki plačajo dobavitelju dobavljeno vodo po ceni, ki velja za gospodinjstva na
območju občine.
Dobavitelji lahko točijo pitno vodo le iz hidrantov na katerih so nameščeni merilniki
iztočene vode, ki jih določi Komunalno podjetje Kamnik d.d. (v nadaljevanju: upravljavec).
Subvencioniranje prevoza pitne vode ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali
druge pridobitne dejavnosti.
Prav tako subvencioniranje ne pripada upravičencem, ki onemogočajo gradnjo javne
komunalne infrastrukture, oziroma ne dovolijo, da trasa predvidene infrastrukture poteka po
njihovem zemljišču.
Subvencija prevoza vode ne pripada upravičencem, katerim je omogočen priklop na
zgrajeno vodovodno omreţje, vendar tega še niso storili.
Subvencija prevoza vode ne pripada gospodinjstvom, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz
zasebnih vodovodnih sistemov, ki imajo oz. bi po zakonodaji morali imeti upravljavca
vodovoda.

5. člen
Uporabnik naroča dobavo pitne vode neposredno pri dobavitelju in po prevzemu
dobavitelju podpiše dobavnico, s katere je razvidna količina dobavljene vode, ki bo
zaračunana uporabniku. Razliko do polne cene dobave (stroške dostave vode) pokriva
Občina Kamnik iz proračuna.
6. člen
Uporabnik je dolţan dostavnemu vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop
do vodnjaka oziroma do mesta polnjenja.
Uporabnik je odgovoren za higienično neoporečen dovod vode do vodnjaka oziroma do
mesta polnjenja ter za higiensko ustreznost vodnjaka oziroma mesta polnjenja.
7. člen
Dobavitelj lahko odvzem pitne vode opravi samo na za to določenih mestih po predhodno
pridobljenem pisnem soglasju upravljavca in v skladu z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo
v Občini Kamnik. Odvzem vode se praviloma izvede na mestu, ki je najbliţje uporabniku.
Dobavitelj mora o času in lokaciji odvzema ter količini odvzete vode voditi evidenco in o
tem v dogovorjenem roku obveščati upravljavca.
Dobavitelj je odgovoren za neoporečnost pitne vode v dostavnem vozilu ter v cevovodih, ki
jih uporablja pri polnjenju.
Dobavitelj je dolţan uporabniku dostaviti vodo čim prej oziroma najkasneje v
štiriindvajsetih urah po prejemu naročila.
8. člen
Cena za m3 dobavljene pitne vode za gospodinjstva je enaka ceni, ki velja za
gospodinjstva na območju občine.
Dobavitelji posredujejo upravljavcu sezname s točnimi naslovi uporabnikov, s količino
iztočene pitne vode, do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
Upravljavec za prodano pitno vodo izstavi račun uporabniku.
Komunalno podjetje Kamnik d.d. v imenu izvajalcev, ki storitev izvajajo po njegovem
naročilu, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu izstavi Občini Kamnik račune za
opravljene prevoze pitne vode in seznam upravičencev s količino dobavljene pitne vode po
tem pravilniku za pretekli mesec. Skupen račun na osnovi katerih se uveljavlja subvencija za
upravičence iz 2. člena tega pravilnika se izstavi v višini 100 % stroškov prevoza vode in
mora vsebovati prilogo s podatki navedenimi v drugem odstavku tega člena.
Dobavitelji podatke o upravičencih do subvencioniranega prevoza pitne vode po tem
pravilniku preverijo pri Komunalnem podjetju Kamnik d.d., ki vodi evidenco o upravičencih.
Občina Kamnik v primeru dobave vode uporabniku, ki ni upravičen do subvencioniranega
stroška dobave vode po tem pravilniku, neupravičen del računa zavrne.
4. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2017
Kamnik, dne ……………..
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