OBČINA KAMNIK
ŽUPAN
Glavni trg 24
1240 Kamnik
Številka: 007-0011/2017
Datum: 6. 11. 2017
OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK

ZADEVA:

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI KAMNIK –
SKRAJŠANI POSTOPEK

PREDLAGATELJ:

Marjan Šarec, župan Občine Kamnik

POROČEVALCI:

Aleš Škorjanc, podsekretar - vodja Oddelka za gospodarske
dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Franc Resnik, svetovalec za gospodarske dejavnosti in
gospodarske javne službe
Cene Udovič, strokovni sodelavec VII/1

PRAVNA OSNOVA:

3. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11
– ORZGJS40), 149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 –
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in
30/16), 21. 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), 17. člen Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo,
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17
– odl. US), 4. člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
št. 88/12) in 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
50/15 in 20/17)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik.
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem odloka

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik ne ureja vprašanj, povezanih s plačilom stroškov
oskrbe s pitno vodo uporabnika te javne službe, pri katerem je bila zaradi okvare na interni
vodovodni napeljavi odčitana izjemno velika poraba vode. Zaradi okvare na napeljavi lahko
namreč, kljub uporabnikovi ustrezni skrbnosti, v kratkem času pride do izjemno velike porabe
vode oziroma izgube le-te v okolje. Do takšnih situacij prihaja tako na javnem delu
vodovodnega omrežja kot tudi na delu, za katerega so odgovorni posamezni uporabniki,
obračun stroškov oskrbe s pitno vodo glede na odčitano izjemno veliko porabo pa lahko za
uporabnika predstavlja izjemno veliko finančno breme.
2. Cilji in načela odloka
Predlagatelj predlaga, da Občinski svet Občine Kamnik sprejme predlagano spremembo
oziroma dopolnitev Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik, ki bo pod določenimi pogoji
izjemoma omogočila (delni) odpis stroškov, povezanih z oskrbo s pitno vodo in odvajanjem in
čiščenjem komunalne odpadne vode.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka
Predlagane spremembe odloka ne bodo imele dodatnih finančnih posledic za proračun.
4. Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog odloka
Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 21. 11. 2017 na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik«.
5. Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku
Pri predlagani spremembi gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, zato
predlagamo, da se predlog sprememb in dopolnitev odloka sprejme po skrajšanem postopku,
skladno s 124. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15
in 20/17).

Marjan Šarec
ŽUPAN

Priloga:
- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini
Kamnik

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 21. 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), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 4. člena
Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) in 17. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na ………….. seji dne
…………….. sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
1. člen
Za 30. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 55/09) se doda
30. a člen (odpis vodarine), ki se glasi:
»30.a člen
(odpis vodarine)
Izvajalec lahko uporabniku, ki mu je bila odčitana poraba vode in pri tem ugotovljena izjemno
velika poraba vode zaradi okvare na interni vodovodni napeljavi, delno odpiše strošek
vodarine, in sicer največ enkrat v koledarskem letu.
Izjemno velika poraba vode iz prejšnjega odstavka pomeni porabo, ki je več kot za 30
odstotkov večja od povprečne obračunane porabe v zadnjih 6 mesecih pred ugotovitvijo
okvare.
Do odpisa plačila iz tega člena je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje svoje obveznosti iz tega
odloka, izvajalec pa ugotovi, da okvara iz tega člena ni nastala zaradi uporabnikove premajhne
skrbnosti oziroma malomarnosti ter je okvara, zaradi katere je izjemno velika poraba vode
nastala, odpravljena. Uporabnik poda vlogo za odpis stroška vodarine na naslov izvajalca KPK
Kamnik d. d., Cankarjeva ulica 11, 1241 Kamnik.
Pod pogoji iz tega člena lahko izvajalec uporabniku delno odpiše plačilo stroška vodarine v
času izmerjene izjemno velike porabe vode. Uporabniku se za ta čas vodarina obračuna na
osnovi povprečne obračunane porabe vode v zadnjih 6 mesecih pred ugotovitvijo okvare,
povečane za 30 odstotkov.
Na osnovi povprečne obračunane porabe vode v zadnjih 6 mesecih pred ugotovitvijo okvare,
povečane za 30 odstotkov, se odpiše tudi strošek odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode oziroma odvoza blata iz greznic in malih čistilnih naprav ter okoljska dajatev za
obremenjevanje okolja.«
2. člen
Vse ostale določbe Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik ostanejo v veljavi in se ne
spreminjajo.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 007-0011/2017
Kamnik, dne ………………
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

