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PRAVNA OSNOVA: 149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06,
33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16
in 61/17), 29. in 62. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15 in 11/18), 3. in 7. člen Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06,
38/10 in 57/11), 35. člen Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS,
št. 77/10 in 61/17), Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št.
88/12), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.
87/12, 109/12 in 76/17), 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11 in 52/12) in 11.
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 oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik v prvi
obravnavi.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe, dane
na seji občinskega sveta, oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati.
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem in ocena stanja
Trenutno veljavni odlok, ki ureja oskrbo s pitno vodo v občini Kamnik, je bil sprejet leta 2009
in vse od uveljavitve spremenjen oziroma dopolnjen le v letu 2017, in sicer v zvezi z možnostjo
odpisa vodarine.
Predlog odloka je bil pripravljen z namenom uskladitve odloka, ki ureja oskrbo s pitno vodo v
občini Kamnik, z veljavno zakonodajo, predvsem z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Uradni list
RS, št. 88/12), in bo celostno urejal predmetno področje.

2. Cilji in načela
Predlog odloka področje oskrbe s pitno vodo ureja skladno z veljavno zakonodajo. Z občinsko
gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, ki jo kot obvezno določa drugi člen Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11 in 52/12),
se materialne javne dobrine zagotavljajo kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno
proizvajanje v javnem interesu Občina Kamnik zagotavlja zaradi zadovoljevanja javnih potreb,
kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Pri tem je pridobivanje dobička podrejeno
zadovoljevanju javnih potreb, javne dobrine pa so, pod enakimi in s predpisi določenimi pogoji,
dostopne vsakomur.
Skladno s sedmim členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98, 127/06, 38/10 in 57/11) predlagani osnutek odloka ureja predvsem naslednja vprašanja:
organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
vrsto in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko razporeditev,
pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
pravice in obveznosti uporabnikov,
vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, in
druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne službe oskrbe s pitno vodo.
3. Ocena finančnih in drugih posledic:
Sprejem predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik ne prinaša finančnih posledic
za proračun Občine Kamnik.
4. Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog odloka:
Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 25. 4. 2018 do 16. ure, na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik«.
Marjan Šarec
ŽUPAN

Priloga:
- predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07,
57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17), 29. in 62. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15 in
11/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98,
127/06, 38/10 in 57/11), 35. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 in
61/17), 4. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11 in 52/12) in 11. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na … seji dne
……………. sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
I.

UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)

Ta odlok ureja izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na
območju občine Kamnik (v nadaljevanju javna služba) in določa:
- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
- vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti izvajalca javne službe, upravljavca javnega vodovoda in
uporabnikov,
- vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, in
- druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne službe.
2. člen
(uporaba predpisov)
(1) Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
(2) V kolikor predpis, izdan po uveljavitvi tega odloka, vsebuje določbe, ki so v nasprotju z
določili tega odloka, veljajo določbe vsakokrat veljavnih predpisov.
3. člen
(izrazi)
(1) Izrazi in drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen s predpisi,
ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.

II.

ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(organizacija in obseg izvajanja javne službe)

Lastnik javnega vodovoda je Občina Kamnik (v nadaljevanju občina).
Občina javno službo zagotavlja v obliki koncesionirane gospodarske javne službe oziroma s
sklenitvijo koncesijske pogodbe z izbranim izvajalcem javne službe (v nadaljevanju izvajalec),
v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom, ter skladno s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(program oskrbe s pitno vodo)
Izvajalec opravlja javno službo skladno s tem odlokom in programom oskrbe s pitno vodo, ki
ga določajo predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
III.

VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
6. člen
(javna dobrina)

Občina na svojem celotnem območju javno službo zagotavlja kot javno dobrino.
7. člen
(oskrba z vodo iz javnega vodovoda)
(1) Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda le tako, da ne poslabšuje pogojev
oskrbe z vodo drugih uporabnikov in ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v
javnem vodovodu.
(2) V objektu, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, lastna oskrba ali samooskrba
prebivalcev s pitno vodo ni dovoljena. Uporaba storitev javne službe je obvezna.
(3) Lastna oskrba s pitno vodo ali samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov, se lahko izvaja le izjemoma in skladno z veljavnimi predpisi.
(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
z drugim odstavkom tega člena. Odgovorna oseba uporabnika - pravne osebe se kaznuje z
globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
8. člen
(obvezne storitve javne službe)
Izvajalec kot obvezne storitve opravlja predvsem naslednje naloge javne službe:
- oskrba s pitno vodo vseh uporabnikov javne službe v skladu s predpisi, standardi in
normativi, ki urejajo področje oskrbe s pitno vodo,
- obveščanje uporabnikov o izvajanju javne službe in o njihovih obveznostih,
- redno vzdrževanje javnega vodovoda,
- redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za
gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
- redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,

-

-

vodenje evidenc v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo,
poročanje v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo,
izdelava programa oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno
vodo,
izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, skladno s predpisi, ki urejajo oskrbo s
pitno vodo,
monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo,
monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega
dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode
za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v
skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki
urejajo vodovarstvena območja,
občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
izdelava programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru
stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda in
priključevanje novih uporabnikov.
9. člen
(druge storitve izvajalca)

Izvajalec je dolžan opravljati tudi naslednje naloge:
- podajanje predlogov za načrtovanje razvoja sistema oskrbe s pitno vodo (strokovne
podlage, analize, študije in mnenja),
- podajanje predlogov za načrtovanje objektov za koriščenje in spremljanje količin in
kakovosti vodnih virov,
- izvajanje pregleda projektne dokumentacije za potrebe gradnje, rekonstrukcije ali
obnove javnega vodovoda,
- izvajanje nadzora nad gradnjo javnega vodovoda,
- izvajanje nalog na podlagi javnih pooblastil in
- druge naloge v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
10. člen
(opremljenost naselij)
(1) Občina zagotavlja standarde opremljenosti z javnim vodovodom skladno z veljavno
zakonodajo.
(2) Območja izvajanja javne službe oziroma območja, kjer je predvideno izvajanje javne
službe, so razvidna iz javno dostopnega spletnega informacijskega sistema, vpogled pa je
mogoč tudi pri občinski upravi občine in izvajalcu. Izvajalec najmanj enkrat v koledarskem letu
poskrbi za novelacijo območij iz prejšnjega stavka, pri čemer prekvalifikacijo območij, kjer je
predvideno izvajanje javne službe, v območja, kjer se javna služba izvaja, izvede samostojno.
Za spreminjanje območja javnega vodovoda izvajalec poskrbi po predhodnem soglasju občine.
IV.

POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
1. Splošni pogoji za zagotavljanje javne službe
11. člen
(splošni pogoji)

Splošni pogoji za zagotavljanje javne službe so:
- javni vodovod na območju občine Kamnik,
- priključitev uporabnikov na javni vodovod,
- izvajanje nalog javne službe in
- izvajanje drugih storitev izvajalca.
12. člen
(posegi, ki niso del javne službe)
Izvajalec izvaja nadzor nad posegi v javni vodovod, ki niso predmet izvajanja javne službe.
Enotno ceno urne postavke izvajanja storitev nadzora potrdi občina.
13. člen
(omogočanje vzdrževanja javnega vodovoda na svojem zemljišču)
(1) Izvajalec lahko do javnega vodovoda kadar koli dostopa z namenom izvajanja vzdrževanja,
meritev in snemanj, ne glede na lastništvo predmetnih zemljišč, na katerih se javni vodovod
nahaja.
(2) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja javnega vodovoda mora lastnik
zemljišča, preko katerega javni vodovod poteka, oziroma lastnik zemljišča, preko katerega je
potreben dostop do javnega vodovoda, izvajalcu dovoliti nemoten prehod in nemoteno izvedbo
del.
(3) Izvajalec je dolžan dela iz tega člena izvesti tako, da povzroči čim manjšo škodo. Po
opravljenih delih mora zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje in/ali povrniti nastalo škodo.
2. Priključitev objektov na javni vodovod
14. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Na območjih, kjer je javni vodovod zgrajen na novo, obnovljen ali preurejen, je priključitev
objekta na javni vodovod obvezna. O obveznosti priključitve mora izvajalec uporabnika
obvestiti in mu posredovati pogoje za izdajo soglasja za priključitev in rok za priključitev.
(2) Priključitev na javni vodovod mora uporabnik izvesti v roku šestih (6) mesecev od prejema
obvestila o obveznosti priključitve. Če v tem roku uporabnik objekta na javni vodovod ne
priključi, pristojni občinski inšpektor z odločbo odredi priključitev objekta na javni vodovod
skladno z izdanim soglasjem za priključitev.
(3) Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglasjem za priključitev, ki ga izda
izvajalec v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in z določili tega odloka. Če soglasje
za priključitev skladno z določili tega odloka ni bilo pridobljeno, občinski inšpektor z odločbo
odredi pridobitev soglasja za priključitev in izvedbo priključitve, skladno z izdanim soglasjem
za priključitev.
(4) Če uporabnik izvede priključitev ali spremembo priključitve na javni vodovod v nasprotju z
izdanim soglasjem za priključitev, inšpektor z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.
(5) Brez soglasja izvajalca uporabnik ne sme dovoliti priključitve objekta drugega uporabnika
na svojo interno vodovodno napeljavo ali na priključek na javni vodovod.

(6) Priključitev objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode ni urejeno v skladu s predpisi, ni dovoljena. Navedeno ugotavlja oziroma potrjuje izvajalec
z izdajo potrdila o skladnosti.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva
odločbe občinskega inšpektorja iz drugega ali četrtega odstavka tega člena. Odgovorna oseba
uporabnika - pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se
kaznuje z globo 500 eurov.
(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec javne službe, če
ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka tega člena. Odgovorna oseba pravne
osebe – izvajalca javne službe se kaznuje z globo 500 eurov.
15. člen
(priključitev na javni vodovod)
(1) Pred priključitvijo objekta na javni vodovod mora novi uporabnik:
- izvajalcu podati vlogo za priključitev,
- pridobiti soglasje izvajalca za priključitev na javni vodovod in
- poravnati obveznosti iz naslova komunalnega prispevka.
(2) Če razpoložljive zmogljivosti vodnih virov in javnega vodovoda ne dopuščajo novih
priključitev, se soglasje za priključitev ne izda.
(3) Priključek na javni vodovod se izvede skladno z izdanim soglasjem za priključitev. Namesti
se obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve določajo pogoji v soglasju
izvajalca za priključitev, skladno z določili tehničnega pravilnika.
(4) Izvajalec izvaja nadzor nad izvedbo priključitve na javni vodovod na stroške uporabnika.
Nadzor nad priključitvijo uporabnik naroči pri izvajalcu. Enotno ceno urne postavke izvajanja
storitev nadzora potrdi občina.
(5) Za vsako spremembo izvedbe vodovodnega priključka mora uporabnik ponovno pridobiti
soglasje izvajalca za priključitev.
(6) Uporabnik je dolžan izvajalca obvestiti o terminu izvedbe priključka na javni vodovod
najmanj dva delovna dneva pred začetkom izvedbe del.
(7) Po izvedbi priključka na javni vodovod se uporabnika evidentira v evidenci uporabnikov, ki
jo vodi izvajalec, po izdelavi geodetskega posnetka, ki ga na stroške uporabnika zagotovi
izvajalec, pa se priključek evidentira v katastru javnega vodovoda, ki ga vodi izvajalec.
(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju
s četrtim, petim ali šestim odstavkom tega člena. Odgovorna oseba uporabnika - pravne osebe
se kaznuje z globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
16. člen
(način priključitve)
(1) Priključek na javni vodovod se praviloma izvede za vsak objekt posebej, lahko pa ima objekt
tudi več priključkov.

(2) V primerih ko se pri izdelavi projekta priključka na javni vodovod ugotovi, da ni možno ali
racionalno izvesti za posamezen objekt svojega priključka, je dovoljena priključitev več
objektov preko enega – skupnega vodovodnega priključka. V tem primeru morajo imeti
uporabniki, ki se priključujejo preko skupnega priključka, sklenjen pisni sporazum o gradnji,
vzdrževanju in obnovi skupnega priključka. Pisni sporazum je obvezna priloga k vlogi za izdajo
soglasja za priključitev.
17. člen
(izvedba priključka)
(1) Dolžina priključka na javni vodovod lahko znaša največ 200 metrov, merjeno od
priključnega mesta na javni vodovod do obračunskega vodomera.
(2) Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati, popravljati ali kakorkoli drugače posegati v
priključek na javni vodovod ali v obračunski vodomer.
(3) Meja med priključkom na javni vodovod in interno vodovodno napeljavo uporabnika je
spojni element na iztoku iz obračunskega vodomera. Spojni element vzdržuje izvajalec.
(4) Vodomerni jašek je praviloma postavljen na zemljišču v lasti uporabnika objekta, ki se
oskrbuje s pitno vodo, neposredno ob zemljišču, kjer se nahaja javni vodovod. Če
vodomernega jaška ni možno postaviti na zemljišču, ki je v lasti uporabnika objekta, mora leta za postavitev vodomernega jaška, pred izdajo soglasja za priključitev, izvajalcu predložiti
dokazilo o pravici graditi, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ali drugo ustrezno
dokazilo, ki izkazuje dovoljenost gradnje, na podlagi katerega je možno postaviti vodomerni
jašek.
(5) Javni vodovod in priključek na javni vodovod z vodomernim mestom morata biti izvajalcu
vedno dostopna.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s petim odstavkom tega člena. Odgovorna oseba uporabnika - pravne osebe se kaznuje z
globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
18. člen
(izvedba skupnega priključka)
(1) Na posamezno odjemno mesto je lahko priključenih več uporabnikov, če je v skladu z
določbami predpisa, ki ureja področje stanovanj, zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi.
(2) Priključek stavbe na obratujoči sekundarni vodovod se lahko izvede s skupnim cevovodom.
19. člen
(stroški priključitve na javni vodovod)
(1) Uporabnik krije stroške:
- prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera,
- izvedbe novega priključka objekta na javni vodovod,
- obnove obstoječega priključka objekta na javni vodovod, kadar se z obnovo zvišuje
tehnični standard priključka in
- odprave okvare ali zamenjave obračunskega vodomera ali priključka na javni vodovod,
če okvaro povzroči uporabnik sam.

(2) Stroške okvar, nastalih na internem vodovodnem omrežju uporabnika, nosi uporabnik,
razen če so okvare nastale po krivdi izvajalca.
(3) Vrednost storitev izvajalca iz tega člena se obračuna po ceniku izvajalca.
20. člen
(varovalni pas)
(1) V varovalnem pasu javnega vodovoda ni ničesar dovoljeno postaviti ali zgraditi brez
soglasja izvajalca oziroma v nasprotju s tehničnim pravilnikom.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s tem členom. Odgovorna oseba uporabnika - pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov.
Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
3. Priključki in vodomeri
21. člen
(upravljanje vodovodnih priključkov)
(1) Vodovodni priključek do obračunskega vodomera, vključno z obračunskim vodomerom,
izvajalec prevzame v upravljanje in vzdrževanje.
(2) Za odjem vode mora imeti vsak priključek vgrajen obračunski vodomer.
(3) Odjemno mesto in način vgradnje obračunskega vodomera opredeljuje tehnični pravilnik.
(4) Uporabnik je obračunski vodomer dolžan zavarovati pred poškodbami in vremenskimi
vplivi, vzdrževati odjemno mesto, naprave in kode za odčitavanje, skrbeti za njihovo čistost in
stalno dostopnost, ter pooblaščenim delavcem izvajalca omogočati nemoten dostop.
(5) Uporabnik mora v primeru kakršnega koli poškodovanja ali uničenja naprav iz tretjega
odstavka tega člena, o tem obvestiti izvajalca, ki vzpostavi prvotno stanje in stroške zaračuna
uporabniku.
22. člen
(vzdrževanje vodovodnih priključkov)
(1) Vodovodni priključek, vključno z obračunskim vodomerom, vzdržuje izvajalec. Stroški
vzdrževanja so zajeti v omrežnini.
(2) Vodovodni priključek je potrebno obnoviti:
- če je njegovo stanje takšno, da povzroča okvare in posledično onemogoča oskrbo s
pitno vodo,
- če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe s pitno vodo,
- praviloma tudi takrat, kadar se obnavlja javni vodovod ali druga gospodarska javna
infrastruktura, v kolikor vodovodni priključek ni več ustrezen,
- kadar se poveča potreba po oskrbi s pitno vodo z večjim premerom vodovodnega
priključka.
(3) Uporabniki morajo dopuščati oziroma ne smejo ovirati preverjanja izvedbe in delovanja
vodovodnih priključkov ter dopuščati vzdrževanje.

(4) Izvajalec je odgovoren za škodo, ki uporabnikom nastane zaradi nerednega ali
nestrokovnega vzdrževanja vodovodnih priključkov.
23. člen
(vzdrževanje vodomerov)
(1) Izvajalec je dolžan izvajati redno menjavo in kontrolo obračunskih vodomerov ob
predhodnem obvestilu uporabniku, skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Izvajalec lahko v nujnih primerih poškodovani obračunski vodomer zamenja brez
predhodnega obvestila uporabniku, uporabnika pa je o tem dolžan naknadno obvestiti v roku
15 dni po zamenjavi.
(3) V primeru, da je za poškodbo oziroma okvaro obračunskega vodomera kriv uporabnik, je
le-ta dolžan plačati stroške, ki pri tem nastanejo. Izvajalec je poškodovani oziroma okvarjeni
obračunski vodomer dolžan hraniti do zaključka postopka oziroma do plačila nastalih stroškov
s strani uporabnika.
(4) Sredstva za redno vzdrževanje vodovodnih priključkov in redno vzdrževanje, zamenjavo in
overitve obračunskih vodomerov, se zagotavljajo skladno s predpisi, ki urejajo metodologijo za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
4. Začasna priključitev
24. člen
(začasni vodovodni priključek)
(1) Začasni vodovodni priključek je priključek za namensko uporabo in za obdobje največ
enega leta, z možnostjo podaljšanja.
(2) Začasni vodovodni priključek mora biti izveden skladno z izdanim soglasjem za priključitev
in na stroške uporabnika.
(3) Izvajalec vodi evidenco začasnih vodovodnih priključkov.
(4) Uporabnik začasnega priključka, ki želi začasni priključek prekvalificirati v trajnega, mora
pridobiti potrdilo o skladnosti iz šestega odstavka 14. člena tega odloka.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju
s prvim ali drugim odstavkom tega člena. Odgovorna oseba uporabnika - pravne osebe se
kaznuje z globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov
5. Ukinitev vodovodnega priključka
25. člen
(ukinitev vodovodnega priključka)
(1) Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo v naslednjih primerih:
- rušenje priključenega objekta,
- začasni vodovodni priključek ali
- utemeljeni izjemni primeri (npr. priključeni objekt trajno in/ali občasno ni naseljen
oziroma trajno in/ali občasno ni v uporabi). Utemeljenost ugotavlja izvajalec.

(2) Uporabnik mora za namen pridobitve soglasja za ukinitev vodovodnega priključka izvajalcu
posredovati pisno vlogo. V primeru rušitve objekta najmanj 15 dni pred začetkom izvajanja
rušitve.
(3) Uporabnika se po ukinitvi vodovodnega priključka izbriše iz evidence uporabnikov.
(4) Ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec, na stroške uporabnika.
(5) Izvajalec ukine vodovodni priključek na javni vodovod tako da:
- fizično odstrani priključni sklop na javni vodovod,
- spremeni status vodovodnega priključka v katastru gospodarske javne infrastrukture,
- spremeni status uporabnika v evidenci uporabnikov.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju
s tem členom. Odgovorna oseba uporabnika – pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov.
Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
6. Prekinitev oskrbe s pitno vodo
26. člen
(prekinitev dobave vode iz razlogov na strani uporabnika)
(1) Izvajalec lahko prekine oskrbo s pitno vodo uporabniku na podlagi predhodnega pisnega
obvestila in na stroške uporabnika, če:
- je vodovodni priključek izveden brez soglasja za priključitev ali v nasprotju s soglasjem
za priključitev,
- interna napeljava ali druge naprave uporabnika ovirajo oziroma prekinjajo redno oskrbo
s pitno vodo drugim uporabnikom,
- stanje interne napeljave ali vodomernega jaška ogroža kvaliteto vode oziroma
skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu ali je prostor z
obračunskim vodomerom nedostopen, neustrezno zaščiten ali tako zanemarjen, da to
ovira odčitavanje, uporabnik pa v roku, ki ga je določil izvajalec, te pomanjkljivosti ne
odpravi,
- uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na interno
napeljavo ali vodovodni priključek ali spremeni zmogljivost svoje napeljave ali
vodovodnega priključka,
- uporabnik brez soglasja izvajalca bistveno poveča odjem vode,
- uporabnik izvajalcu ne omogoči odčitavanja ali zamenjave obračunskega vodomera,
pregleda in vzdrževanja vodovodnega priključka ali rednega vzdrževanja in popravila
vodovodnega priključka,
- uporabnik izvajalcu ne omogoči pregleda internih instalacij, odvzema vzorca vode ali
meritev tlaka na internem omrežju,
- uporabnik samovoljno spremeni izvedbo vodovodnega priključka ali opravi kakršen koli
poseg na vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru,
- uporabnik ne dovoli obnove vodovodnega priključka na javni vodovod pri obnovi
javnega vodovoda,
- uporabnik ne uredi vodovodnega priključka v skladu z zahtevami izvajalca,
- uporabnik krši objavljene ukrepe varčevanja z vodo oziroma ne ravna v skladu z ukrepi
ob izrednih razmerah,
- uporabnik izvajalca v roku 30 dni od nastanka spremembe ne obvesti o spremembi
plačnika, o spremembi stalnega ali začasnega prebivališča, o spremembi lastninske
pravice na stavbi ali gradbeno inženirskem objektu, ki je priključen na javni vodovod,
- uporabnik odjemnega mesta ne uredi v skladu z zahtevami izvajalca,

-

-

uporabnik izvajalcu ne omogoči pridobitve podatkov za vodenje evidence o objektu in
opremi priključkov na sekundarni vodovod,
uporabnik pitno vodo odvzema pred obračunskim vodomerom,
uporabnik z odvodom odpadne vode ali z ravnanjem z odpadki ogroža vodne vire ali
dobavo vode,
uporabnik pri urejanju okolice ne upošteva določb tega odloka in tehničnega pravilnika,
uporabnik vodo odjema na nedovoljen način oziroma odstrani plombo na spojnici
obračunskega vodomera,
uporabniki v večstanovanjskem objektu ne poskrbijo za ustrezno ureditev medsebojnih
razmerij, kot to določa ta odlok in drugi predpisi in zaradi tega ne plačujejo porabljene
vode po veljavnih predpisih,
uporabnik ne poravna računa za opravljene storitve javne službe niti v roku petnajstih
dni po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave pitne vode in je odklop mogoč le temu
uporabniku brez posledic za uporabnike, ki so poravnali račun za storitev javne službe.

(2) Prekinitev dobave vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in
ponovne priključitve oskrbe z vodo nosi uporabnik.
(3) Vsakemu uporabniku, ki ga je doletela sankcija iz 1. odstavka tega člena, je potrebno
zagotoviti možnost nujnega minimalnega zagotavljanja vode za pitje in osnovno higieno.
(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec javne službe, če
ravna v nasprotju s tem členom. Odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca javne službe se
kaznuje z globo 500 eurov.
27. člen
(omejitev oskrbe s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del)
(1) Izvajalec lahko v primeru izvedbe vzdrževalnih del na javnem vodovodu ali vodovodnih
priključkih, začasno prekine ali omeji oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, brez povračila
morebitnih stroškov uporabnikom. Izvajalec uporabnike najmanj 24 ur pred predvideno
prekinitvijo, na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani, obvesti o
predvidenem času in trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo.
(2) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo, ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi
preprečitve ogrožanja zdravja ter življenja ljudi in živali ter lastnine, izvajalec o predvidenem
trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno
običajen način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi ali omejitvi.
(3) V primeru ko je nepredvidena prekinitev ali motnja oskrbe s pitno vodo iz prvega ali drugega
člena krajša od dveh ur, objava izvajalca ni obvezna.
(4) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo iz tega člena, ki je daljša od 24 ur, mora izvajalec
uporabnikom javne službe zagotoviti vodo za pitje in osnovno higieno.
28. člen
(ukrepi ob pomanjkanju vode)
V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju izvajalec izda sklep o varčevanju s pitno vodo, v
katerem določi stopnjo varčevanja in posameznim skupinam omeji uporabo vode. Uporabniki
morajo objavljene ukrepe varčevanja s pitno vodo strogo upoštevati.

7. Evidentiranje količin
29. člen
(evidentiranje količin odvzete vode iz javnega vodovoda)
(1) Količina odvzete vode iz javnega vodovoda se meri in evidentira v m3. Izvajalec dejansko
količino porabljene vode za uporabnike ugotavlja najmanj enkrat letno.
(2) Za porabljeno vodo izvajalec izstavi račun uporabniku mesečno in skladno s predpisi, ki
urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja.
(3) Pooblaščeni delavci izvajalca, ki odčitavajo stanje obračunskih vodomerov, se morajo na
zahtevo uporabnika ustrezno identificirati.
(4) Uporabnik, ki stalno ne prebiva v objektu, mora določiti pooblaščenca, ki ga bo zastopal,
omogočal dostop do obračunskega vodomera ter za uporabnika prejemal in plačeval račune.
(5) V primeru, da stanja obračunskega vodomera zaradi nedostopnosti izvajalec ni mogel
odčitati, je uporabnik dolžan sporočiti stanje obračunskega vodomera v roku 8 dni po prejemu
obvestila izvajalca.
(6) Uporabnik ima poleg rednih kontrol pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti
obračunskega vodomera, če meni, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli ugotovi, da je
točnost obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa izvajalec, v
nasprotnem primeru pa uporabnik.
30. člen
(račun)
(1) Mesečni račun iz prejšnjega člena izvajalec izstavi:
- lastniku oziroma uporabniku objekta,
- lastniku oziroma uporabniku dela objekta, v katerem se izvaja javna služba, oziroma
- uporabniku vode iz hidranta, skladno z določili tega odloka.
(2) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski vodomer, so uporabniki izvajalcu
dolžni sporočiti kdo je prejemnik računov. Izvajalec lahko račune izdaja tudi posameznim
uporabnikom v objektih, za katere v skladu s predpisom, ki ureja stanovanjsko področje,
upravnik ni obvezen, če vsi uporabniki podpišejo pisni dogovor o porazdelitvi stroškov.
31. člen
(večstanovanjski objekti)
(1) Pri večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektih je potrebno urediti skupni
vodovodni priključek in vanj vgraditi skupni obračunski vodomer, ki služi mesečnemu
odčitavanju celotne porabljene količine vode, ki jo porabi posamezni večstanovanjski ali
poslovno-stanovanjski objekt, hkrati pa zagotavljati dobavo vode in obračun porabljene vode
za vsak posamezni stanovanjski ali poslovni del objekta, oziroma enoto posebej, ter dobavo
vode in obračun porabljene vode v skupnih prostorih.
(2) V večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektih so uporabniki posameznih delov
objekta oziroma enot, dolžni po veljavnih predpisih skleniti pogodbo z upravnikom, ki ureja in
z njimi usklajuje podlage in način dobave vode, ugotavljanje porabe vode in razdelitev ter
obračun porabljene vode v posameznih delih stavbe in skupnih prostorih, med uporabnike

oziroma stanovalce stavbe. Uporabniki posameznih delov stavbe so dolžni upravniku sporočati
vse podatke, ki vplivajo na obračun porabe vode.
(3) V primeru, da večstanovanjski ali poslovno-stanovanjski objekt nima upravnika, uporabniki
med seboj izberejo osebo, ki zanje ureja in z njimi usklajuje podlage in način dobave vode,
ugotavljanje porabe vode in razdelitev ter obračun porabljene vode v posameznih delih stavbe
in skupnih prostorih, med uporabnike oziroma stanovalce objekta. Uporabniki posameznih
delov stavbe so dolžni tej osebi sporočati vse podatke, ki vplivajo na obračun porabe vode.
(4) Pri urejanju dobave, porabe in obračunavanja vode v večstanovanjskih in poslovnostanovanjskih objektih, se poleg tega odloka neposredno uporabljajo tudi določila drugih
predpisov, ki urejajo upravljanje večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektov.
32. člen
(vodomeri na interni napeljavi)
(1) Vodomeri na interni napeljavi uporabnika so namenjeni interni porazdelitvi stroškov. Teh
vodomerov izvajalec ne vzdržuje in ne odčitava.
(2) Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim uporabnikom ni obveznost
izvajalca.
33. člen
(odpis vodarine)
(1) 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.
(2) Izjemno velika poraba vode iz prejšnjega odstavka pomeni porabo, ki je za več kot 30
odstotkov večja od povprečne obračunane porabe v zadnjih 6 mesecih pred ugotovitvijo
okvare.
(3) 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.
(4) 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.
(5) 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.
(6) Breme dokazovanja upravičenosti do odpisa iz tega člena je na strani uporabnika.
8. Javna pooblastila izvajalca
34. člen
(javna pooblastila)

(1) Izvajalec na območju občine izvaja naslednja javna pooblastila:
1. za pripravo in sprejem prostorskih aktov kot nosilec urejanja prostora za področje javne
službe:
– zagotavlja dokumente na zahtevo pripravljavcev prostorskih aktov v skladu s predpisi
in
– izdaja smernice in mnenja k občinskim, medobčinskim in državnim prostorskim aktom,
2. za pridobitev gradbenih dovoljenj:
– izdaja projektne in druge pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, mnenja in druge akte
za področje javne službe v skladu s predpisi,
3. za priključitev objektov, za ukinitev ali spremembo vodovodnega priključka na javni vodovod:
– izdaja soglasja za priključitev,
– izdaja soglasja za ukinitev vodovodnega priključka in
– izdaja soglasja za spremembo vodovodnega priključka,
4. za začasno priključitev:
– izdaja soglasja za začasno priključitev,
5. za spremembo načina oskrbe s pitno vodo
– izdaja soglasja k spremembi,
6. za opravljanje nalog lokalne geodetske službe:
– vzpostavi, vodi in vzdržuje kataster javnega vodovoda in vodovodnih priključkov,
7. za pridobitev dovoljenj za raziskavo podzemnih voda:
– izdaja mnenja,
8. sklepanje pogodb z uporabniki, skladno s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, in tem
odlokom,
9. prekinitev oskrbe s pitno vodo, skladno s tem odlokom.
(2) Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj izvajalcu predložiti za izdajo dokumentov iz prejšnjega
odstavka:
1. za dokumente, smernice in mnenja iz 1. točke prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje,
2. za projektne in druge pogoje, mnenja in druge akte iz 2. točke prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov, in predpisi, ki urejajo
varstvo okolja,
3. za soglasje za priključitev za nove in obstoječe objekte iz prve alineje tretje točke prejšnjega
odstavka:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje za nove objekte oziroma dokazilo o pravici graditi
za obstoječe objekte, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ali drugo ustrezno
dokazilo, ki izkazuje dovoljenost gradnje,
– projekt za izvedbo vodovodnega priključka,
– načrt zunanje ureditve in načrt arhitekture ter
– potrdilo o plačilu komunalnega prispevka,
4. za soglasje za ukinitev priključka iz druge alineje 3. točke prejšnjega odstavka:
– situacijo z vrisanim objektom, javnim vodovodom in vodovodnim priključkom s
prikazom mesta ukinitve,
– izjavo, da je objekt izpraznjen, in
– pravnomočno gradbeno dovoljenje za rušitev objekta,
5. za soglasje za spremembo vodovodnega priključka iz tretje alineje 3. točke prejšnjega
odstavka:
– projekt za izvedbo vodovodnega priključka in
– načrt zunanje ureditve in načrt arhitekture,
6. za soglasje za začasno priključitev iz 4. točke prejšnjega odstavka:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode,
– dokazilo o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ali drugo
ustrezno dokazilo, ki izkazuje dovoljenost gradnje, in
– dovoljenje za izvedbo prireditve v primeru prireditve,

7. za soglasje za spremembo načina oskrbe s pitno vodo iz 5. točke prejšnjega odstavka:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500 in
– načrt obstoječe interne napeljave z opisom in prikazom predvidenih sprememb,
8. za mnenje za raziskavo podzemnih voda iz 7. točke prejšnjega odstavka:
– elaborat, skladno s področno zakonodajo.
35. člen
(obveznosti izvajalca)
(1) Izvajalec je odgovoren za izvajanje javne službe. Izpolnjevati mora obveznosti oziroma
naloge, določene z veljavnimi predpisi, tem odlokom in predmetno koncesijsko pogodbo, ter:
– javno službo izvajati s skrbnostjo strokovnjaka oziroma dobrega gospodarja,
– uporabnikom zagotavljati enakopravno, kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne
službe,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z
izvajanjem javne službe,
– zagotavljati dežurno službo,
– s skrbnostjo strokovnjaka oziroma dobrega gospodarja uporabljati, upravljati in
vzdrževati javni vodovod in vodovodne priključke, tako da se, ob upoštevanju
časovnega obdobja trajanja koncesijskega razmerja, ohranja njihova uporabnost in
funkcionalnost,
– po izteku koncesijskega razmerja občini predati javni vodovod ter vse evidence in
dokumentacijo, povezano z izvajanjem javne službe,
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje javne službe,
– javnost tekoče obveščati o dogodkih, povezanih z izvajanjem javne službe,
– oblikovati predloge cen za storitve javne službe, skladno z veljavnimi predpisi,
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom,
– voditi evidence, poročila in drugo potrebno dokumentacijo za opravljanje storitev javne
službe, skladno s predpisi, in jih na zahtevo občine predložiti,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripraviti program oskrbe s pitno vodo, ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane izvajanja javne službe, letno poročilo in druge kalkulacije stroškov in
prihodkov dejavnosti,
– občini poročati o izvajanju koncesije in na njeno zahtevo predložiti poročila o stanju
javnega vodovoda, opravljenih in potrebnih vzdrževalnih in drugih delih, potrebnih
investicijah, organizacijskih ukrepih ipd., samoiniciativno pa, skladno s skrbnostjo
strokovnjaka oziroma dobrega gospodarja, tudi v drugih primerih,
– občini omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe in
– pristojne organe (npr. občinsko inšpekcijo) obveščati o kršitvah.
(2) Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
izvajanjem nalog iz tega odloka pri njem zaposleni povzročijo občini, uporabnikom ali tretjim
osebam.
V.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI
1. Pravice uporabnikov
36. člen
(pravice uporabnikov)

(1) Uporabnik ima v razmerju do izvajalca oziroma v zvezi z izvajanjem javne službe pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja dobrin in storitev javne službe,
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti dobrin in storitev javne službe,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi s predpisi in tem odlokom,

–
–

zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javne službe pod enakimi pogoji,
do vpogleda v evidence oziroma zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo
nanje.

(2) Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca pravico:
- priključitve na javni vodovod,
- spremeniti dimenzijo priključka objekta na javni vodovod, traso vodovodnega priključka
in odjemno mesto,
- izvesti dodatna dela na vodovodnem priključku,
- povečati ali zmanjšati odvzem pitne vode,
- ukiniti vodovodni priključek v primeru, da so izpolnjeni pogoji za ukinitev.
2. Obveznosti uporabnikov
37. člen
(obveznosti uporabnikov)
(1) Uporabnik javne službe ima obveznost:
- redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno omrežje in interne hidrante,
- redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
- varovati vodovodni priključek na javni vodovod in odjemno mesto pred zmrzovanjem,
vdorom talne in odpadne vode, vročino in drugimi škodljivimi vplivi,
- sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku na javni vodovod in obračunskem
vodomeru,
- zagotoviti dostop do internih inštalacij in odjemnega mesta zaradi odčitavanja,
vzdrževanja ali zamenjave obračunskega vodomera, pregleda, odvzema vzorcev vode
ali meritve tlaka na internem omrežju,
- pisno obveščati izvajalca v roku 30 dni od nastanka spremembe o spremembi plačnika,
o spremembi stalnega ali začasnega prebivališča, o spremembi lastninske pravice na
stavbi ali gradbeno inženirskem objektu, ki je priključen na vodovodno omrežje,
- plačevati račune za javno službo v roku, navedenem na računu,
- urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v večstanovanjskih stavbah, ki po
predpisih ne potrebujejo upravnika,
- upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo,
- dovoliti obnovo priključka na javni vodovod in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za
ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami izvajalca,
- urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca,
- pisno obveščati izvajalca o odvzemu pitne vode iz hidrantov,
- povrniti škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu,
- povrniti škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi s pitno vodo kot posledice njegovega
ravnanja,
- pred priključitvijo stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod pridobiti
soglasje izvajalca v skladu z določili tega odloka,
- izvesti priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod v skladu
z določili tega odloka,
- urejati medsebojno delitev stroškov, kadar imajo uporabniki obračun urejen na osnovi
enega obračunskega vodomera, in sporočati izvajalcu plačnika,
- nadzirati dejansko porabo pitne vode in jo primerjati s porabljeno vodo ob priključitvi,
- opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
(2) Uporabniki imajo obveznost izvajalcu zagotavljati nemoten dostop oziroma prehod in
izvedbo del preko svojega zemljišča oziroma do internih instalacij, in sicer za namene
opravljanja del v zvezi z zagotovitvijo nemotenega obratovanja javnega vodovoda in
priključkov na javni vodovod, predvsem za namene odčitavanja, pregleda, vzdrževanja,
snemanj ali zamenjave obračunskega vodomera, izvajanja rednih vzdrževalnih del na

vodovodnem priključku, odvzema vzorcev vode ali meritev tlaka na internem omrežju ipd., in
sicer ne glede na lastništvo predmetnih zemljišč, na katerih se javni vodovod nahaja. Izvajalec
je dolžan izvesti dela tako, da povzroči čim manjšo škodo in po opravljenih delih vzpostaviti
zemljišče v prvotno stanje in/ali povrniti nastalo škodo.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena, z izjemo 8., 19. in 20. alineje, ali če ravna v nasprotju z drugim
odstavkom tega člena. Odgovorna oseba uporabnika - pravne osebe se kaznuje z globo 500
eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
38. člen
(1) Uporabnik ne sme prekiniti dobave pitne vode drugemu uporabniku ali s svojim ravnanjem
onesnažiti pitne vode v interni vodovodni napeljavi.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s tem členom. Odgovorna oseba uporabnika - pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov.
Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
3. Uporaba hidrantov
39. člen
Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so objekti in naprave, praviloma namenjeni
zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
40. člen
(odvzem vode iz hidranta)
(1) Uporaba hidrantov oziroma vode iz hidrantnega omrežja je dovoljena le na podlagi
predhodnega pisnega soglasja izvajalca in v posebnih primerih ter izjemoma: čiščenje in
protiprašno škropljenje javnih cest, zalivanje javnih zelenic, izpiranje javnih kanalov, izvajanje
gradbenih del, kadar je to upravičeno, izvajanje javnih prireditev in vaj za preprečevanje
požara, polnjenje cistern in drugi nameni, v kolikor ni druge razpoložljive vode ter kadar
razmere na vodovodnem omrežju tak odvzem vode dopuščajo. Odjem v teh primerih je mogoč
le s hidrantnim nastavkom z vgrajenim obračunskim vodomerom, registriranim pri izvajalcu.
(2) V primeru suše se smejo za odvzem vode izjemoma uporabljati hidranti, katerih lokacijo
odvzema vode določi izvajalec. Gasilska društva in enote za zaščito in reševanje morajo pri
odvzemu vode iz hidrantov uporabljati predpisano tehnično opremo in izpolnjevati pogoje za
odvzem zdravstveno ustrezne vode. Mesto in pogoje odvzema ter način plačila odvzete vode
predpiše izvajalec v posebnem soglasju, ki ga predhodno izda za takšne namene.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena. Odgovorna oseba uporabnika - pravne osebe se kaznuje z
globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
41. člen
(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje
hidranta in pri izvajalcu naročiti ponovno plombiranje hidranta. V primeru poškodbe hidranta
nosi vse stroške popravila okvare povzročitelj.

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena za škodo na hidrantih ne odgovarjajo
prostovoljna gasilska društva, kadar škoda nastane zaradi nenamerne poškodbe hidranta ob
izvajanju interventnih ukrepov ali drugih upravičenih aktivnosti (izvajanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah). Morebitno nastalo
škodo iz tega odstavka krije občina.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena. Odgovorna oseba uporabnika - pravne osebe se kaznuje z
globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
42. člen
(odvzem vode iz hidranta brez predhodnega soglasja)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena, je uporaba vode iz hidrantnega omrežja dovoljena
brez predhodnega soglasja izvajalca v primerih gašenja požarov in drugih intervencij ob
naravnih in drugih nesrečah, vendar mora v teh primeru uporabnik v 8 dneh pisno obvestiti
izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode, količini odvzete vode in o morebitnih
pomanjkljivostih na hidrantih.
(2) Gasilska društva so dolžna izvajalca obveščati o ugotovljenih nedovoljenih odvzemih vode
ter sporočiti tudi morebitne tehnične pomanjkljivosti in nepravilnosti hidrantov.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena. Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov.
Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
43. člen
(zagotavljanje delovanja hidrantov)
Izvajalec javne gasilske službe v občini lahko za namen pripravljenosti na nesreče izvaja
gasilski preventivni pregled hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizičnega
stanja hidrantnih priključkov in poskusno priključitev na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih
mora izvajalec javne gasilske službe občine obvestiti izvajalca.
4. Obveznosti izvajalcev del
44. člen
(obveznosti izvajalcev del)
(1) Izvajalci vzdrževalnih del in gradenj na zemljiščih, po katerih poteka javni vodovod, ter
lastniki ali drugi uporabniki teh zemljišč, morajo pri uporabi zemljišč in vzdrževalnih delih ali
gradnji zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda ali priključkov na javni vodovod,
skladno s soglasjem izvajalca.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradenj iz prejšnjega odstavka mora izvajalec del o
nameravanem izvajanju del najmanj 30 dni pred začetkom del pisno obvestiti izvajalca o vrsti
in obsegu in lokaciji del ter pridobiti podatke o odgovorni osebi na strani izvajalca del in poteku
javnega vodovoda z namenom uskladitve teh del.
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradenj
na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod ali priključek na javni vodovod v prvotno stanje tako,

da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne službe in zemljišča vrnejo v prvotno stanje.
Stroške nadzora nosi izvajalec del.
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali priključka na javni vodovod pri izvajanju
del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti
popravilo ali odpravo poškodb pri izvajalcu javne službe in poravnati vse stroške popravila ali
odprave poškodb.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec del – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s tem členom. Odgovorna oseba uporabnika – pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov.
Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
VI.

VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
45. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– občinskega proračuna in
– drugih virov.
46. člen
(način oblikovanja cen storitev javne službe)
Cene storitev javne službe se določajo skladno s predpisi, ki določajo metodologijo za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
VII.

VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE SLUŽBE
1. Objekti in naprave javne službe
47. člen
(objekti in naprave)

(1) Za izvajanje javne službe se uporablja javni vodovod.
(2) Javni vodovod na območju občine je sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in
tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo za zajem vode, črpanje in
prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba naselij ali
delov naselij s pitno vodo.
(3) Javni vodovod je javno dobro.
(4) Obveznosti izvajalca glede javnega vodovoda in druga z javnim vodovodom povezana
vprašanja, se podrobneje uredijo v koncesijski pogodbi med občino in izvajalcem.
(5) Izvajalec mora z javnim vodovodom ravnati v skladu z veljavnimi predpisi.
VIII.

PREVZEM NOVOZGRAJENEGA JAVNEGA VODOVODA
48. člen
(prevzem javnega vodovoda)

(1) Izvajalec prevzame novozgrajeni javni vodovod v najem, in sicer na podlagi
primopredajnega zapisnika, ki ga podpišeta zastopnika občine in izvajalca.
(2) Za prevzem javnega vodovoda morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– vsa potrebna projektna dokumentacija javnega vodovoda, tehnična dokumentacija,
soglasja, pozitivno opravljeni preizkusi, geodetski posnetek, evidenca predvidenih
priključkov, evidenca osnovnih sredstev in njihove vrednosti, evidenca kontrolnih
postopkov,
– dokumentiranje postopka prevzema z zapisnikom o primopredaji,
(3) Občina in izvajalec se lahko za posamezen objekt javnega vodovoda dogovorita o
zmanjšanju obsega potrebne dokumentacije za prenos v najem.
IX.

SKLENITEV POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE
VZDRŽEVANJA IN OBNAVLJANJA
49. člen
(pogodba)

Pred izdajo soglasja k priključitvi na javni vodovod vlagatelj sklene pogodbo o ustanovitvi
služnostne pravice vzdrževanja in obnavljanja obstoječega javnega vodovoda v korist občine,
če se ugotovi, da javni vodovod poteka po zemljišču, ki je v lasti vlagatelja.
X.

NADZOR

50. člen
(skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode)
(1) Izvajalec izvaja notranji nadzor skladnosti pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov in
zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu in druge naloge, določene v predpisih,
ki urejajo pitno vodo.
(2) Rezultati laboratorijskih preizkusov oziroma monitoringa in notranjega nadzora pitne vode
morajo biti uporabnikom dostopni pri izvajalcu, ki v svojih internih aktih določi pogostnost in
način obveščanja uporabnikov o skladnosti pitne vode in ugotovitvah notranjega nadzora.
Obveščanje mora biti izvedeno najmanj enkrat letno in na krajevno običajen način.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, mora izvajalec vsako leto pripraviti letno poročilo,
s katerim mora seznaniti uporabnike na krajevno običajen način.
(4) Uporabnik lahko zahteva izredni nadzor skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode
na lastnem odjemnem mestu. V primeru, da je pitna voda na odjemnem mestu skladna s
predpisi, lahko izvajalec javne službe izstavi uporabniku račun za opravljeno storitev.
51. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ občinske uprave,
pristojen za gospodarske javne službe, ali pooblaščeni zunanji izvajalec.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

(3) Občinska uprava ima pravico kadar koli vpogledati v evidence, ki jih vodi izvajalec, in pri
tem spoštovati določila predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, oziroma občina in
izvajalec uredita trajno medsebojno izmenjavo podatkov o izvajanju javne službe.
52. člen
(nadzor nad izvajalcem)
(1) Redni nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja občina ali pooblaščeni zunanji izvajalec
za posamezna strokovna ali druga opravila nadzora.
(2) Izredni nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja nadzorna komisija, ki jo imenuje župan.
(3) Izvajalec mora občini omogočiti nadzor, pregled javnega vodovoda in omogočiti vpogled v
vso dokumentacijo (npr. letne računovodske izkaze, revizorjevo poročilo), vključno z
dokumentacijo, ki jo izvajalec označi kot poslovno skrivnost in se nanaša na izvajanje javne
službe, vpogled v vodene zbirke podatkov izvajanja javne službe ter nuditi vse zahtevane
podatke in pojasnila.
(4) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti izvajalca in tretjih oseb,
praviloma le v poslovnem času izvajalca in po predhodni obvestitvi najmanj 15 dni pred izvedbo
nadzora, v utemeljenih primerih pa tudi nenapovedano. Izvajalec nadzora se izkaže s
pooblastilom občine.
(5) O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika izvajalca in občine oziroma
pooblaščenec občine oziroma predsednik nadzorne komisije v primeru izrednega nadzora.
(6) Če je ob izvajanju nadzora iz tega člena ugotovljeno, da izvajalec obveznosti ne izpolnjuje
oziroma jih ne izpolnjuje pravilno, mu občinski organ z upravno odločbo naloži izpolnitev
obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz predpisov, tega odloka ali koncesijske
pogodbe, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe za
izvajanje javne službe.
XI.

DRUGI ELEMENTI
53. člen
(tehnični pravilnik)

Izvajalec v soglasju s pristojnim organom občinske uprave pripravi tehnični pravilnik, s katerim
se podrobno opredeli:
- pogoje in normative za gradnjo javnega vodovoda,
- priključevanje uporabnikov,
- dobavo pitne vode,
- upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda ter pripadajočih gradbeno inženirskih
objektov in naprav,
- izvajanje javne službe in
- druge elemente, pomembne za izvajanje javne službe.
XII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(dokončanje začetih postopkov)

Vsi postopki, začeti v zvezi oziroma na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 55/09 in 70/17), ki v času uveljavitve tega odloka še niso zaključeni, se

zaključijo oziroma dokončajo skladno s predmetnim odlokom, ki je veljal v času začetka
postopka.
55. člen
(tehnični pravilnik)
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Uradni list RS, št.
20/05) velja do objave pravilnika iz 53. člena na spletni strani izvajalca.
56. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 55/09 in 70/17).
57. člen
(veljavnost tega odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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