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Občinski informator je vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno
št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v
Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.
Naslednja številka izide 31. 1. 2012. Prispevke
zbiramo do 15. 1. 2012 na elektronski naslov:
zkts.vransko@gmail.com.

PISMA BRALCEV
Spoštovani!
Prve predčasne volitve v zgodovini Slovenije so za nami. Želim se vam iskreno zahvaliti za vsak vaš glas. Volivke in
volivci iz občine Vransko ste znova dokazali, da znate držati skupaj in podpirati domačina, za kar sem vam še posebej
hvaležen.
Posebnost proporcionalnega volilnega sistema je ta, da ima največje možnosti za izvolitev tisti kandidat, ki najbolj
preseže rezultat svoje stranke. Tudi letos, tako kot pred tremi leti, sem v 5. volilni enoti dosegel najboljši rezultat med
kandidati Nove Slovenije, kar bi bilo dovolj za izvolitev, če bi Nova Slovenija dobila poslanca iz 5. volilne enote. Žal je
stranki za kaj takega na državni ravni zmanjkalo 2 %.
Moje vodilo boste še naprej ljudje, poštenje in delo za skupno dobro. Hvala vsem, ki me podpirate! Zaradi vas bom
vztrajal in se trudil tudi v prihodnje.
Aleksander Reberšek

ogled živih jaslic
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Čestitamo ob dnevu
samostojnosti in
enotnosti.

Člani občinskega sveta, občinska uprava in župan
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ZGODILO SE JE ...
BARVNO RAZMIŠLJANJE
Stalna razstava grafik Lucije Hrastovec
v Schwentnerjevi hiši
Na Vranskem so v sklopu Dneva odprtih vrat slovenske
kulture oz. Tega veselega dneva kulture povezali tiskarja in
založnika Lavoslava Schwentnerja, znanega po lepo oblikovanih grafičnih vložkih v knjigah, in mlado umetnico Lucijo Hrastovec, študentko 4. letnika likovne pedagogike na
Pedagoški fakulteti v Mariboru.
To pa ni bila edina povezava, saj sta pri razstavi sodelovala
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko in OŠ Vransko
– Tabor. Na šoli so v delo vključili še mlado umetnostno zgodovinarko Katjo Završnik, ki je razstavo otvorila in pripravila
letak z naslovom Barvno razmišljanje, na katerem je predstavila avtorico in zasnovo razstave.
Domačinka Lucija Hrastovec se trenutno najraje posveča
grafiki. Skupaj s sošolkami Andrejo Švec, Eneo Bronjo
Gajšek in Suzano Savković so se posvetile motivu možganov
in ga večkrat odtisnile v različnih barvah in postavitvah. V
razstavo so vključene tudi matrice črne barve, ki v prostoru
izstopajo, poleg teh pa še nekaj drugih abstraktnih motivov.
Lucija je ustvarila tudi tiskarski znak Lavoslava Schwentnerja, ki so si ga lahko obiskovalci sami odtisnili.

Z otvoritve razstave v Schwentnerjevi hiši, Lucija Hrastovec in
Katja Završnik stojita pred ogledalom

MIKLAVŽEVANJE NA VRANSKEM

ADVENTNI VENEC

Že ves teden pred prihodom svetega Miklavža so si otroci
z veseljem in navdušenjem prepevali pesmico: Pridi, pridi,
sveti Miklavž, tukaj smo se zbrali, da bi te čakali … In tako
jih je na predvečer svojega goda obiskal v farni cerkvi sv.
Mihaela na Vranskem. Miklavževanje je pripravila Župnija
Vransko. Mladi so uprizorili kratko zgodbo o tem, kako
je Miklavž trem sestram izkazal dobroto, da so se lahko
poročile. Otroški pevski zbor je s svojimi pesmimi razveselil
vse zbrane v cerkvi in seveda Miklavža s svojim spremstvom.
Manjkali niso niti parkeljni, ki pa niso imeli preveč dela, saj
smo na Vranskem sami pridni in dobri ljudje.

Advent, čas pričakovanja in priprave na božič. Člani
župnijskega pastoralnega sveta smo naredili in postavili adventni venec, ki je postavljen pred župnijsko cerkvijo sv. Mihaela. Z vsakim tednom se prižge po ena od štirih lučk, ki nas
nagovarjajo, kako hitro se približuje božič, Jezusovo rojstvo,
in opominjajo, da tudi sebe pripravimo na njegov prihod.
Rafko Novak

S pomočjo Župnijske Karitas Vransko je sv. Miklavž, kot
to stori vsako leto, obiskal tudi varovance Našega doma/
Zavoda sv. Rafaela. Starejši so ga sprejeli z velikim veseljem
in otroškim navdušenjem. Veseli so bili skromnega darila,
predvsem pa tega, da jih ni pozabil.
Sedaj pa s hvaležnostjo prepevamo: Hvala, hvala, sv.
Miklavž, hvala za darila in opozorila ... ter se trudimo vsak
dan delati dobro.
Katja Pečovnik
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ZGODILO SE JE ...
Intervju: LJUBO in MAtjaž GOSAK iz podjetja Gomark, d. o. o.
V časih, ki gospodarstvu niso najbolj naklonjeni, je podjetje Gomark, d. o. o., svetla izjema. Družinsko podjetje
je bilo ustanovljeno leta 1993, ko je lastnik Ljubo Gosak prenehal z delom v podjetju Hmezad Agrina Žalec. V
začetku je bilo podjetje usmerjeno v trgovino, z leti in zaposlovanjem sinov Matjaža, Jureta in Luke pa so dejavnost razširili še na načrtovanje in lastno proizvodnjo. Leta 2003 so zaščitili lastno blagovno znamko LANCMANTM. Kljub zelo dobremu poslovanju niso brez težav, največja je pomanjkanje prostora, upajo, da bodo le
dobili zeleno luč za gradnjo lastnih poslovnih objektov, saj so zemljišče kupili že pred časom. V prihodnost
zrejo z optimizmom, pred sabo imajo še veliko izzivov, dobro pa se zavedajo, da morajo biti vedno korak pred
konkurenco. Pogovarjali smo se v njihovih poslovnih prostorih v Ojstriški vasi, kjer so trenutno najemniki, pri
pogovoru pa sta sodelovala lastnik in oče Ljubo ter direktor in sin Matjaž Gosak.
mest družinskih članov zaposlujemo še samostojnega
komercialista, računovodkinjo in delavce v proizvodnji.
Sam sem od leta 2010 v pokoju, a še vedno delam kot
prokurist in komercialist.
Prve poslovne prostore ste imeli v domači hiši. Te ste že
dolgo tega prerasli, ste se pa zaradi obsega proizvodnje
morali nekajkrat seliti.

Ljubo in Matjaž Gosak

Gospod Ljubo, kaj je botrovalo odločitvi, da stopite na
samostojno podjetniško pot?
Vso poklicno kariero sem se ukvarjal s trgovino in organiziranjem proizvodnje pri obrtnikih. Zaposlen sem bil
v podjetju Agrina, na začetku devetdesetih let prejšnjega
stoletja so se tam začele kazati težave. Spomladi 1993 sem
kljub zaposlitvi ustanovil lastno podjetje in se konec istega leta odločil za samostojno pot.
Nekaj časa ste bili edini zaposleni, potem pa so se postopno pridružili sinovi, zato lahko danes govorimo o
družinskem podjetju.
Tako je, sam sem bil do decembra 1995, ko se mi je
pridružil najstarejši sin Matjaž, ekonomist, ki je danes
tudi direktor podjetja. Sin Jure, vodja proizvodnje, se je
zaposlil leta 2005, tri leta kasneje se nam je pridružil še
najmlajši sin Luka, ki je vodja logistike in skrbi, da delo
na vseh področjih teče.

Najprej sem si res doma uredil pisarno iz obstoječe garaže,
vrt pa je služil manjšemu skladišču. Nato smo v najem
vzeli gasilski dom v Prekopi, kjer smo imeli skladišče.
Ko smo pričeli z lastno proizvodnjo in zaposlitvijo varilcev, smo najeli še svakovo avtoličarsko delavnico, kjer je
potekala proizvodnja. Vsi ti prostori še vedno niso zadostovali, tako imamo od sredine leta 2008 poslovno enoto v
Ojstriški vasi, kjer smo najemniki v Križnikovi delavnici
(po domače Gartner). Del skladišča imamo še vedno v
Prekopi v gasilskem domu. Ker smo s pogledom usmerjeni v prihodnost, smo že pred časom kupili zemljišče v
industrijski coni v Čepljah, a ARSO v skoraj enem letu
še ni niti odprl naše vloge, kaj šele, da bi lahko pričeli z
gradnjo.
Imate zelo pester obseg proizvodov kmetijske mehanizacije in tudi lastno blagovno znamko LANCMANTM.
Kaj vse se skriva pod to znamko in od kod ime LANCMAN?
LANCMAN izvira iz imena Lančman. To je domače ime
domačije, kjer sem se rodil. Zaradi prilagoditve globalizaciji smo črko č zamenjali s c. Kot blagovno znamko
smo jo registrirali leta 2003. Združuje vse naše lastne
proizvode: vodne stiskalnice za sadje in grozdje, mline za
sadje, hidravlične cepilnike drv, povezovalce drv, traktorske transportne platoje in drugo.

Z zaposlovanjem sinov pa ste širili tudi dejavnost.
S prihodom sinov se je širil spekter znanja. Moje znanje
trgovca so strokovno nadgradili z znanjem ekonomije,
strojništva in računalništva. Ker so imeli znanje, je prav,
da so dobili možnost lastnega razvoja, posredno s tem pa
seveda tudi rast podjetja. Iz prvotne usmerjenosti v trgovino smo dejavnost razširili z lastno proizvodnjo.
Kljub pomoči sinov se je dejavnost tako razširila, da
niste zmogli vsega sami. Koliko je vseh zaposlenih in
katere kadre zaposlujete?
Trenutno nas je zaposlenih trinajst, pogodbeno pa sodelujemo še s sedmimi delavci. Poleg navedenih delovnih
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Cepilniki znamke LANCMAN

ZGODILO SE JE ...
Kakšna je pot od ideje
do končnega izdelka?

Stiskalnice čakajo na kupce

Proizvodni
proces
se prične v razvojnem oddelku, kjer se
izdelki
projektirajo,
izboljšujejo in razvijajo. Proizvodnja se
nadaljuje z nabavo in
nadaljnjo
obdelavo
materiala, kot so rezanje, krivljenje, varjenje,
barvanje … Prvi del
proizvodnega procesa
se tako zaključi, sledi
montaža in testiranje
stroja. Končni proizvodi nato najdejo prostor
v skladišču, kjer čakajo
na kupca.

Ali proizvajate vse sami?
Nikakor. Skoraj 40 % dela opravimo pri pogodbenih podizvajalcih.

Kar precej se pojavljate na sejmih,
ki so verjetno dobra
promocija.
Letos ste bili še
posebej uspešni,
saj ste bili prisotni na največjem
svetovnem sejmu
kmetijske mehanizacije.
Od ustanovitve
podjetja smo prisotni na sejmu v
Gornji Radgoni,
ki je največji sejem
kmetijske
mehanizacije
v
Sloveniji. Sodelujemo tudi na
pomladanskem
in
jesenskem
kmetij-skem sejmu v Komendi. Sin Luka pri pakiranju
Preko naših zastopnikov razstavljamo na več sejmih po Evropi in tudi
v Severni Ameriki. Letos smo se premierno skupaj z
našim zastopnikom predstavili na svetovno znanem
kmetijskem sejmu v Hannovru v Nemčiji.
Je pa prisotnost na sejmih le del vaše promocije.
Ja, sejmi so le ena od oblik promocije. Smo v dobi
računalništva, zavedamo se internetnih možnosti, zato
imamo zelo ažurno, natančno in v več jezikih izdelano
spletno stran. Prav tako smo v letošnjem letu pripravili
predstavitvene kataloge za naše izdelke v različnih jezikih.
Ponosni smo, da vso promocijo izvajamo brez subvencij.

Del lastne proizvodnje - varjenje

Katere faze proizvodnje zaupate pogodbenikom?
S pogodbeniki sodelujemo na delu na manjših sklopih,
krojenju pločevine, struženju in površinski zaščiti
(barvanje, galvaniziranje …)
Kje nabavljate materiale?
Dobavitelje pločevine imamo pretežno v Sloveniji, specializirane sklope pa nam izdelujejo v različnih državah
Evrope in tudi na Daljnem vzhodu.
Dobro ste zastopani na domačem trgu, zelo uspešno pa
ste prodrli tudi na svetovni trg.
Res se ne smemo pritoževati, prodajo imamo razširjeno
po celi Sloveniji, kjer dosegamo relativno velik tržni
delež. Prisotni smo tudi na trgu bivše Jugoslavije, a tam
je prodaja slaba, največ sodelujemo z Avstrijo, Nemčijo,
Švico, Češko, Slovaško, Poljsko, prodrli smo v Belgijo,
Anglijo in na Nizozemsko. Preteklo leto smo pričeli s
prodajo na rusko tržišče. Stiskalnice prodajamo še v
Skandinaviji, Severni Ameriki in Avstraliji.

Razstavni prostor na sejmu v Hannovru

Kje se vidite v prihodnosti?
Izzivov je ogromno. Najprej bi seveda radi prišli do lastnih prostorov, kjer bi bilo možno še povečati proizvodnjo.
Ravno na področju projektiranja in proizvodnje vidimo
možnosti dodatnega zaposlovanja.
Hvala za pogovor in uspešno pot pri doseganju zastavljenih ciljev vam želimo.
T. G.
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ZGODILO SE JE ...
KONČANA JE REKONSTRUKCIJA
LOKALNE CESTE VRANSKO–PRAPREČE, II. FAZA
V letošnjem letu smo nadaljevali z deli pri rekonstrukciji
lokalne ceste Vransko–Prapreče. Rekonstrukcija je bila izvedena na odseku od križišča v naselju Prapreče nazaj v smeri
Vranskega v dolžini cca 450 m.
V okviru investicije je bilo najprej izvedeno odvodnjavanje
meteornih in zalednih voda. Na odseku ceste v naselju
Prapreče je bilo zaradi obstoječih višinskih kot dovozov do
objektov najprej potrebno odstraniti spodnji in zgornji ustroj ceste ter ga kasneje nadomestiti z nosilnimi materiali. Na
preostalem cestnem odseku, kjer so to razmere dopuščale,
je bil nosilni material vgrajen na že obstoječo cestno konstrukcijo.
Celotni rekonstruirani odsek je bil asfaltiran v debelini (6
+ 3 cm) in ima urejeno odvodnjavanje padavinskih voda s
prečnimi skloni v mulde, ki se preko vtočnih jaškov navezujejo na meteorno kanalizacijo.

Rekonstruiran odsek ceste Vransko-Prapreče

ATLETSKA ŠOLA SVETOVNE REKORDERKE TUDI
NA VRANSKEM

Izvajalec del Strabag, d. o. o., je bil izbran na osnovi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku. Vrednost izvedenih del znaša cca 130.000,00 EUR, od tega je 106.149,00
EUR na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin
sofinancirala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, preostanek sredstev pa je
zagotovila Občina Vransko.

Z velikim posluhom vodstva šole, da ugodi željam učencev
in jim omogoči kvalitetne športne aktivnosti, je z oktobrom
na Vranskem pričela delovati Atletska šola Jolande Batagelj
– Čeplak.
Jolanda je najuspešnejša slovenska atletinja, državna, evropska in svetovna rekorderka v teku na 800 m. Je nosilka
najžlahtnejših odličij z evropskih in svetovnih prvenstev.
Njen največji uspeh je vsekakor bronasta medalja za osvojeno 3. mesto na OI v Atenah.
Jolanda vsako leto z oktobrom prične z vadbo za otroke
med šestim in petnajstim letom starosti. Treningi so vezani
na šolski koledar in se odvijajo v telovadnicah osnovnih šol.
Vadba poteka dvakrat tedensko pod strokovnim vodstvom
mladih vaditeljev in nje same.
Na Vranskem treningi potekajo pod njenim osebnim vodstvom vsak torek in petek od 14.30 do 15.30 v športni dvorani,
kjer so maksimalni pogoji za vadbo. Otroci se skozi atletski
trening naučijo osnov za vse druge športe, pridobijo osnove
tehnik vseh atletskih disciplin (skoki, meti, tek) in se skozi
igriv, zabaven in varen način naučijo preživljati svoj prosti
čas. Treningi njene atletske šole so primerni tako za visoke
kot nizke ter lahke in težke. Na Vranskem je trenutno v procesu vadbe 10
otrok, v prihodnosti pa
si Jolanda želi
še večji odziv
najmlajših
in njihovih
staršev. Prvi
uspehi Jolandinega dela
Jolanda Batagelj - Čeplak z udeleženci atletske na Vranskem
šole
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Jolanda Čeplak po zmagi na evropskem prvenstvu v Münchnu

se že kažejo v odličnih rezultatih na Božičnem mitingu,
ki se je odvijal na atletskem stadionu Kladivar v Celju.
Katja Žuntar, Lara Jelen in Anže Govednik so dosegli
odlične rezultate. Kaj več o njeni atletski šoli in o ostalih
dejavnostih lahko izveste na spletnem naslovu: www.
joli.si .
Saška Križnik

ZKTŠ - KULTURA
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URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 23. december 2011
VSEBINA
AKTI OBČINE
1. ODLOK o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec

Številka 14/2011
AKTI OBČINE
1. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec

5. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2012

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1UPB1-Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06,
33/07, 57/08, 70/08), 3., 17., 26., 192. in 202. člena
Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4-Uradni list RS, št. 3/07,
29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 76/08), 7. člena Statuta
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, s
spremembami), 7. člena Statuta Občine Polzela (Uradni
list RS, št. 90/07, s spremembami), 6. člena Statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06, s
spremembami), 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni
list RS, št. 44/99, s spremembami), 7. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/2010, 53/2010) in
16. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 16/05,
s spremembami), so občinski sveti občin Braslovče,
Polzela, dne 01.12.2011, Prebold dne 28.11.2011,
Tabor, Vransko, dne 13.12.2011 in Žalec, kot
ustanoviteljic Javnega komunalnega podjetja Žalec,
d.o.o. (JKP Žalec, d.o.o.), sprejeli

6. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
za območje Občine Vransko za leto 2012

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

7. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2012

I. SPLOŠNE DOLOČBE

2. ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec
3. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Vransko
za leto 2011
4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava občin Tabor – Vransko«

ZAPISNIKI
8. ZAPISNIK 4. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Vransko
9. ZAPISNIK 7. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

1. člen
(vsebina)
Ta odlok določa način izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v
nadaljevanju: javna služba), pogoje za zagotavljanje
pitne vode, pravice in obveznosti uporabnikov storitev
javne službe, vire financiranja oskrbe s pitno vodo, vrsto
in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo,
upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki
služijo oskrbi s pitno vodo ter ostale elemente,
pomembne za opravljanje javne službe na območju
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec (v nadaljevanju: občine).
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi, uporabi
objektov in naprav za izvajanje javne službe je
opredeljena v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav javnih vodovodov (v nadaljevanju:

1|S tr a n
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Številka 14/2011 – 23. 12. 2011
Tehnični pravilnik) na območju občin, ki ga sprejme
skupščina JKP Žalec, d.o.o. in objavi v Uradnem listu
RS ter na spletnih straneh občin in izvajalca javne
službe.
2. člen
(namen)

URADNE OBJAVE Občine Vransko
7.

8.

Namen tega odloka je:
– zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z
učinkovitim izvajanjem javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno
vodo in varstvo virov pitne vode;
– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov
financiranja in nadzora izvajanja javne službe.

9.

10.

3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Pitna voda je voda, skladna s predpisom, ki
ureja pitno vodo.
Obdelava vode je filtriranje, čiščenje in
dezinfekcija vode iz vodnega vira, ki je
namenjen oskrbi s pitno vodo.
Odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se
odčitava poraba pitne vode posameznega
porabnika pitne vode. Na posamezno odjemno
mesto je lahko priključeno več porabnikov
pitne vode, če je v skladu z določbami
stanovanjskega
zakona
zagotovljena
porazdelitev stroškov med njimi.
Sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem
besedilu: vodovod) je sistem elementov
vodovoda, kot so cevovodi, črpališča,
vodohrani in čistilne naprave za pitno vodo ter
oprema, kot so priključki in hidranti, ki pretežni
del rednega obratovanja deluje kot samostojen
vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih
vodovodov.
Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter
z njimi povezanih tehnoloških objektov, kot so
objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v
omrežju in za obdelavo vode, ki je namenjeno
za neposredno priključevanje stavb na
posameznem poselitvenem območju. V
sekundarni vodovod je vključeno tudi
vodovodno omrežje z zunanjimi hidranti in
vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih
površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema
sekundarnega
vodovoda
so
občinska
gospodarska javna infrastruktura. Priključki
stavb na sekundarni vodovod niso objekti
oziroma oprema javne infrastrukture.
Primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z
njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti
za obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so
namenjeni transportu pitne vode od enega ali
več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema
primarnega
vodovoda
so
občinska
gospodarska javna infrastruktura.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

Transportni vodovod je del vodovoda, na
katerem ni priključkov neposrednih porabnikov
pitne vode in je namenjen za transport vode na
večje razdalje od vodnih virov do primarnega
vodovoda; transportni vodovod je občinska
gospodarska javna infrastruktura.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je
oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi
vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s
predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami na
območjih, kjer se storitve javne službe ne
izvajajo.
Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti
in oprema so v lasti oseb zasebnega prava in
namenjeni lastni oskrbi prebivalcev s pitno
vodo.
Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja eden
ali več sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi
eden ali več primarnih ali transportnih
vodovodov in je kot občinska gospodarska
javna infrastruktura namenjen opravljanju
storitev javne službe.
Oskrbovalno območje je eno ali več
poselitvenih območij skupaj, ki ga s pitno vodo
oskrbuje posamezni vodovod.
Hidrantno omrežje so gradbeni inženirski
objekti in naprave, s katerimi se voda od vira
za oskrbo z vodo dovaja do zunanjih hidrantov,
ki se uporabljajo za gašenje požara ali se
nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi
črpalkami ali prenosne gasilne črpalke.
Vodovodni priključek je priključna garnitura s
spojno cevjo od sekundarnega vodovodnega
omrežja do vključno obračunskega vodomera s
pripadajočim zasunom pred in za vodomerom.
Obračunski vodomer je vodomer, s katerim se
meri poraba pitne vode iz javnega vodovoda.
Interni vodomer je vodomer, ki je nameščen za
obračunskim vodomerom in uporabnikom služi
za interno porazdelitev stroškov porabe vode
ter ga upravljavec ne vzdržuje in ne uporablja
za obračun porabljene vode.
Interno vodovodno omrežje in naprave so v
lasti lastnika nepremičnine, ki se oskrbuje s
pitno vodo.
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo
je sestavljena iz vodarine, stroškov vodnih
povračil in omrežnine.
Vodarina je del cene, ki pokriva stroške
izvajanja gospodarske javne službe in se
obračunava uporabnikom mesečno glede na
dobavljeno količino pitne vode.
Vodna povračila se obračunavajo uporabnikom
mesečno v skladu s predpisi, ki določajo vodna
povračila.
Števnina je plačilo storitve za vzdrževanje,
overjanje,
zamenjavo
in
posodabljanje
obračunskih vodomerov.
Priključnina je plačilo storitve za vzdrževanje
priključkov stavbe na sekundarni vodovod ter
se uporabnikom zaračuna v dvanajstinah glede
na zmogljivost priključkov in dimenzijo
obračunskega vodomera.
Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške
javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s
pitno vodo na območju občine ter se
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23.

24.
25.
26.
27.
28.

uporabnikom zaračuna v dvanajstinah glede
na zmogljivost priključkov, določenih z močjo
3
vodomera in pretokom v m .
Upravljavec vodovoda je izvajalec javne
službe, ki je v skladu s predpisom občine, ki
ureja izvajanje javne službe na njenem
območju, pridobil pravico upravljanja z objekti
in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev
javne službe (v nadaljevanju: upravljavec), in
oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v
okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo,
pooblastili za upravljanje z zasebnim
vodovodom.
Uporabnik javnega vodovoda je vsaka fizična
ali pravna oseba, ki uporablja vodo iz javnega
vodovoda.
Vodovarstveno območje je območje, kot ga
določa predpis, ki ureja varstvo vode,
namenjene oskrbi s pitno vodo.
Obstoječa stavba je stavba, za katero je
postalo izdano gradbeno dovoljenje dokončno
najpozneje ob uveljavitvi Pravilnika.
Kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca o objektih gospodarske javne
infrastrukture.
Zbirni
kataster
gospodarske
javne
infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o
omrežjih in objektih gospodarske javne
infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije na podlagi zakona, ki
ureja prostor.

Vsi ostali izrazi, ki niso definirani v prejšnjem odstavku
in so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je
določeno v Pravilniku o oskrbi s pitno vodo (v
nadaljevanju: Pravilnik) (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08,
28/11.
4. člen
(uporaba storitev javne službe)
S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v
njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za
oskrbo živali ter stavb ali gradbenih inženirskih objektov,
v katerih se opravljajo storitve državnih in občinskih
javnih služb.
Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno vodo
nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah in
oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih
inženirskih objektov, če:
–

–
–
–
–

iz vode zaradi njene rabe nastaja industrijska
odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja
emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo,
je namen rabe vode proizvodnja pijač,
se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih
je voda pretežna sestavina proizvodov;
se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč
ali
se voda rabi za namakanje ali pranje površin,
ki niso javne površine.
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Storitve javne službe opravlja Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec), razen na
območju občine Polzela, kjer je v naselju Andraž nad
Polzelo izvajalec Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., v
skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe,
Pravilnikom, Pogodbo o najemu javne infrastrukture in
izvajanju gospodarske javne službe (v nadaljevanju:
Pogodba o najemu) in tem odlokom.
5. člen
(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)
Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe
na vseh poselitvenih območjih na njenem območju,
razen na poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz
posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s
stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost
3
oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m pitne vode na dan.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja
na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne
zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod
v zasebni lasti, ima upravljavca in vodno dovoljenje v
skladu s Pravilnikom, in:
–
–

vodni vir oskrbuje poselitveno območje z manj
kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem,
je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno
3
vodo manjša od 10 m pitne vode na dan.
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
6. člen
(določitev upravljavca vodovoda)

Območja, kjer se izvaja oskrba s pitno vodo s storitvami
javne službe, in območja, kjer se opravlja lastna oskrba
prebivalcev s pitno vodo, so določena v Programu
oskrbe s pitno vodo, ki ga v skladu s Pravilnikom
pripravi izvajalec javne službe, potrdijo občinski sveti
občin in se objavi na spletni strani občin in izvajalca
javne službe.
Upravljavec javne infrastrukture je Javno komunalno
podjetje Žalec, d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec),
razen za območje iz 3. odstavka 4. člena, kjer se kot
upravljavec določi Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje
več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo
prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s
pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja
gostinska, turistična ali živilska dejavnost. Za
upravljavca zasebnega vodovoda občina s sklepom
potrdi pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki
zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju
zasebnega vodovoda. Če med osebami, ki jih zasebni
vodovod oskrbuje s pitno vodo v okviru lastne oskrbe
prebivalcev s pitno vodo, ni doseženega soglasja o
upravljavcu
zasebnega
vodovoda,
občina
za
upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne
službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.
Izvajalec pripravi program potrebnih ukrepov (v skladu s
Tehničnim pravilnikom, zahtevami GURS-a, SRS in z
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davčnimi predpisi), občina pa zagotovi sredstva za
njihovo izvedbo.
7. člen
(vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo
iz javnega vodovoda)
Za rabo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo iz
javnega vodovoda je treba pridobiti vodno dovoljenje v
skladu s predpisi, ki urejajo vode (v nadaljevanju: vodno
dovoljenje).
Vodno dovoljenje mora pridobiti občina oziroma več
občin, če so objekti in oprema javnega vodovoda v njeni
oziroma njihovi lasti.
Če javni vodovod oskrbuje s pitno vodo več občin,
pridobijo vodno dovoljenje za rabo vode iz vodnega vira
ali več vodnih virov, ki zagotavljajo vodo javnemu
vodovodu, vse občine, ki jih ta vodovod oskrbuje,
pravica rabe količin pitne vode iz vodnega vira ali več
vodnih virov pa se posamezni občini v vodnem
dovoljenju določi glede na količino pitne vode, ki je na
območju posamezne občine dobavljena porabnikom
pitne vode v okviru storitev javne službe.
8. člen
(vodno dovoljenje za rabo vode za lastno oskrbo s pitno
vodo)
Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni
oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,
morajo pridobiti vodno dovoljenje lastniki vseh stavb, ki
jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
Če je lastnikov posamezne stanovanjske stavbe, ki jih
zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo, več, se vodno
dovoljenje glasi na lastnika oziroma lastnike, ki so kot
lastniki stanovanjske stavbe navedeni v vlogi za
pridobitev vodnega dovoljenja za rabo vode za oskrbo s
pitno vodo iz zasebnega vodovoda.
Če se namerava na zasebni vodovod priključiti stavba v
lasti osebe, ki ni imetnik vodnega dovoljenja za rabo
vode zaradi oskrbe s pitno vodo iz zasebnega
vodovoda, mora takšen lastnik oziroma takšni lastniki
stavbe pridobiti vodno dovoljenje za rabo vode iz tega
zasebnega vodovoda.
Če je stavba, ki se namerava priključiti na zasebni
vodovod, šesta stanovanjska stavba ali stavba, v kateri
se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost,
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljevanju
ministrstvo), izda vodno dovoljenje iz prejšnjega
odstavka, če je občina predhodno določila ali potrdila
upravljavca zasebnega vodovoda.
Če se namerava na vodni vir, ki napaja zasebni
vodovod, ali neposredno na zasebni vodovod priključiti
nestanovanjska stavba ali gradbeni inženirski objekt, za
katerega se oskrba s pitno vodo v skladu z 2. odst. 4.
člena tega odloka ne šteje za storitev javne službe,
mora upravljavec take stavbe ali gradbenega
inženirskega objekta pridobiti posebno vodno dovoljenje
za rabo vode za namene izvajanja svoje dejavnosti.
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Ne glede na določbe od 1. do 5. odst. tega člena
ministrstvo izda vodno dovoljenje občini, če se mora
zaradi novega priklopa stavbe na zasebni vodovod v
skladu z določbami pravilnika oskrba s pitno vodo
izvajati v obliki storitev javne službe, ker je število s
pitno vodo oskrbovanih prebivalcev s stalnim
prebivališčem preseglo 50 ali ker je letna povprečna
3
zmogljivost oskrbe s pitno vodo presegla 10 m pitne
vode na dan.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora občina za
upravljavca vodovoda določiti osebo, ki opravlja na
vodovodu storitve javne službe, objekti in oprema do
tedaj zasebnega vodovoda pa pridobijo status objektov
in opreme javnega vodovoda.
9. člen
(evidenca upravljavcev)
Občine morajo zaradi vodenja evidenc o upravljavcih
javnih in zasebnih vodovodov ter o spremembah
poročati pristojnemu ministrstvu. Upravljavci vodovodov
morajo zaradi vodenja evidenc o vodovodih poročati
občini.
Upravljavci občini zaradi
posredujejo podatke o:
-

poročanja

ministrstvu

firmi oziroma imenu in sedežu upravljavca
vodovoda,
občinskih aktih, ki se nanašajo na oskrbo s
pitno vodo in na izbor oziroma določitev
upravljavcev vodovoda.
10. člen
(evidenca vodovodov)

Upravljavci vodovodov morajo pristojnemu ministrstvu
poročati o:
–
–
–
–
–
–

oskrbovalnem
območju
in
poselitvenih
območjih ter številu prebivalcev s stalnim
prebivališčem na oskrbovalnem območju,
tehničnih lastnostih in skupni dolžini cevovodov
vodovoda,
vodnih virih, ki napajajo posamezni vodovod ali
vodovodni sistem;
pravici rabe vode za oskrbo s pitno vodo na
podlagi vodnih dovoljenj,
rabi in namenu rabe pitne vode iz vodovodov,
ki se v skladu z 2. odst. 4. člena tega pravilnika
ne šteje za rabo v okviru storitev javne službe,
letni rabi vode za oskrbo s pitno vodo ter
kazalcih oskrbe s pitno vodo iz poročil o
izvajanju javne službe.

III. VODOVODNO OMREŽJE, OBJEKTI IN NAPRAVE
11. člen
(delitev vodovodnega sistema)
Vodovodno omrežje, objekti in naprave so v lasti občin
ali upravljavcev. Glede na dejstvo, ali se z vodovodnim
omrežjem, objekti ali napravami izvajajo javne službe,
se delijo na javne ali zasebne. Vodovodno omrežje,
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objekti ali naprave se delijo tudi na zunanje in interno
vodovodno omrežje, pri čemer je slednje v lasti lastnika
nepremičnine.
Vodovodno omrežje, objekti in naprave, ki ne morejo
pridobiti status grajenega javnega dobra, so internega
značaja, zato jih vzdržujejo uporabniki ali od njih
pooblaščeni pogodbeni izvajalci.
Javno vodovodno omrežje, objekti in naprave so:
–

–

–

magistralno vodovodno omrežje, objekti in
naprave, ki oskrbuje več občin (zajetja,
vodnjaki, črpališča, naprave za čiščenje in
pripravo vode,
prečrpališča, vodohrani,
transportni vodovodi);
primarno vodovodno omrežje, objekti in
naprave, ki oskrbuje eno občino (zajetja,
vodnjaki, črpališča, naprave za čiščenje in
pripravo
vode,
prečrpališča,
vodohrani,vodovodi od vodnih virov do
sekundarnega omrežja);
sekundarno vodovodno omrežje, objekti in
naprave (sekundarni vodovod za neposredno
priključevanje uporabnikov na posameznem
stanovanjskem ali drugem območju, vodovodi
in naprave za gašenje požarov, črpališča in
naprave za dvig ali reduciranje tlaka).

Zasebno vodovodno omrežje, objekti in naprave so:
–

–

primarno vodovodno omrežje, objekti in
naprave (zajetja, vodnjaki, črpališča, naprave
za čiščenje in pripravo vode, prečrpališča,
vodohrani, vodovodi od vodnih virov do
sekundarnega omrežja);
sekundarno vodovodno omrežje, objekti in
naprave (sekundarni vodovod za neposredno
priključevanje uporabnikov na posameznem
stanovanjskem ali drugem območju, vodovodi
in naprave za gašenje požarov, črpališča in
naprave za dvig ali reduciranje tlaka).

Interno vodovodno omrežje in naprave v lasti
uporabnika so:
– vodovodni priključek s spojno cevjo od
sekundarnega vodovodnega omrežja vključno
z obračunskim vodomerom ter zasunom pred
in za vodomerom,
– interna instalacija z obračunskim vodomerom.
12. člen
(vzdrževanje in izvajanje obnov/investicij)
Za izvedbo vzdrževalnih del na javnem vodovodu skrbi
izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu
s predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji
osebi, ki je strokovno usposobljena za ta dela. Stroški
za vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve javne
službe.
Investitor v obnovo javnega vodovoda je občina, ki pa
izvajalca javne službe s tem odlokom pooblašča za
vodenje in nadzor obnovitvene investicije v višini letne
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najemnine, pobrane za infrastrukturo v imenu in za
račun občine (v tujem imenu in za tuj račun).
Investitor v novogradnjo javnega vodovoda je občina, ki
pa izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za
vodenje in nadzor investicije.
Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec
javne službe, ampak tretja oseba, mora izvajalec javne
službe zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno
vodovodno omrežje, izvajalec pa mora tak nadzor
omogočiti.
V primeru rekonstrukcije javnega vodovoda so priključki
v cestnem telesu in ponovna priključitev na obstoječi
priključek strošek obnove vodovoda, ki se financira iz
javnih sredstev.
Celotno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih
vodovodnih priključkov, ki je potrebno za normalno
funkcioniranje le-tega, izvaja izvajalec javne službe v
okviru storitev javne službe kot posebne storitve javne
službe. Dela lahko odda v podizvajanje, pri čemer sam
izvaja nadzor. Vsi stroški vzdrževanja, neposredni in
posredni morajo biti pokriti iz priključnine.
Vodovodni priključki se obnavljajo v skladu s terminskim
planom, ki ga v okviru letnega načrta pripravi izvajalec
javne službe, razen:
– če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo
dotrajanosti, ki povzroča okvare in vodne
izgube ali ogroža varnost oskrbe z vodo;
– če je priključek zgrajen iz zdravstveno
neustreznih materialov,
– v primeru obnove javnega vodovoda, ko se
izvajajo
vsa
obnovitvena
dela
javne
infrastrukture,
– če obstoječi priključek tlačno ne ustreza
normativom.
IV. OPREMLJENOST NASELIJ Z VODOVODOM
13. člen
(opremljenost naselij)
Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim
prebivališčem več kot 5 prebivalcev na ha površine
mora biti opremljeno z enim, funkcionalno zaokroženim
javnim vodovodom, če je število prebivalcev, ki stalno
prebivajo na tem območju, večje od 50 ali če je letna
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo večja od 10
3
m pitne vode na dan.
Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim
prebivališčem manj kot 5 prebivalcev na ha površine
mora biti opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih
upravljajo:
–

izvajalci javne službe, če na oskrbovalnemu
območju posameznega vodovoda stalno
prebiva več kot 50 prebivalcev ali če letna
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo
3
presega 10 m pitne vode na dan, ali
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–

upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih
lastni oskrbi s pitno vodo, če niso izpolnjeni
pogoji oskrbe iz prejšnje alineje.

Na poselitvenem območju iz prvega in drugega
odstavka tega člena je treba zagotoviti vgradnjo
hidrantov na sekundarnem vodovodu ali izjemoma na
primarnem vodovodu v skladu s predpisi, ki na področju
varstva pred požari urejajo obratovanje javnih
vodovodov in hidrantnih omrežij.
14. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
Na oskrbovalnem območju, kjer občine zagotavljajo
oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni
dovoljena oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno
vodo. Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu
vodovodu, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo
prebivalcev s pitno vodo.
15. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu
na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s
pitno vodo s storitvami javne službe, rabi pitna voda,
mora lastnik stavbe oziroma gradbenega inženirskega
objekta zaradi oskrbe s pitno vodo pridobiti soglasje
upravljavca za priključitev in zagotoviti izvedbo
priključka stavbe na sekundarni vodovod. Upravljavec
javnega vodovoda ne sme dopustiti priključitve
uporabnika na javni vodovod, če uporabnik za
priključitev ni pridobil soglasja za priključitev.
Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu
na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo
ne zagotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna voda,
lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz
zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi s pitno
vodo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
–
–

oddaljenost stavbe oziroma gradbenega
inženirskega objekta od javnega vodovoda je
večja od 200 m ali
je izvedba priključka stavbe oziroma
gradbenega inženirskega objekta na javni
vodovod, povezana z nesorazmernimi stroški.

Občina v svojem programu komunalnega opremljanja
naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove
dele, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne
bodo
priključevali
na
javni
vodovod
zaradi
nesorazmerno visokih stroškov priključitve.
16. člen
(priključitev stavb na javni vodovod)
Predvideno poselitveno območje mora biti pred
dajanjem v uporabo novih stavb ali gradbenih
inženirskih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, opremljeno z javnim vodovodom
skladno z določbami Pravilnika in tega odloka.
Na predvidenem poselitvenem območju upravljavec
javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih
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inženirskih objektov na javni vodovod, če na območju ni
zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu s
predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode. Upravljavec lahko
investitorju, ki je izpolnil vse pogoje za priključitev na
javno infrastrukturo, s posebno pogodbo omogoči
izvedbo gradbiščnega priključka za dobo največ 24
mesecev in uporabo vode za gradnjo objekta kot
posebno storitev. Voda se v tem primeru ne sme
uporabljati kot pitna voda za oskrbo prebivalcev in živali.
Cena za uporabo vode (voda za gradbišče) se določi
kot štirikratnik veljavne cene vodarine v okviru storitev
GJS. Gradbiščni priključek se ukine z dnem, ko
investitor uredi odvajanje in čiščenje odpadnih vod
skladno z zakonodajo in prične uporabljati objekt.
Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju
upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti na javni
vodovod nestanovanjskih stavb ali gradbenih inženirskih
objektov, če lastnik stavbe oziroma inženirskega objekta
ni pridobil vodnega dovoljenja in gre za rabo vode iz
javnega vodovoda, za katero je treba pridobiti vodno
dovoljenje.
17. člen
(priključek stavbe na javni vodovod)
Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno
mesto posebej. Če se priključi na javni vodovod več
odjemnih mest tako, da se priključek stavbe na
obratujoči sekundarni vodovod izvede s skupnim
cevovodom, se šteje za del javnega vodovoda cevovod,
ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod in razcep
cevovoda za priključitev zadnjih dveh odjemnih mest.
18. člen
(storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarni
vodovod)
Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javnega
vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom
in napravo za merjenje porabljene pitne vode pri
porabniku pitne vode. Načrtovanje, gradnjo in
vzdrževanje cevovodov in druge opreme priključka
stavbe na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe.
Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti lastnika
stavbe.
Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati
priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali
najemnik stavbe pa mora preverjanje izvedbe in
delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe na
sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti in
storjene storitve javne službe plačati v okviru
priključnine. Upravljavec javnega vodovoda mora voditi
evidence o stavbah in opremi priključkov stavb na
sekundarni vodovod in trasah teh priključkov.
19. člen
(stalen ali začasen priključek)
Priključek stavbe na javni vodovod mora biti izveden v
skladu s tem odlokom, Tehničnim pravilnikom in pogoji
soglasja upravljavca. Upravljavec je dolžan izdelati
priključek najkasneje v tridesetih (30) dneh od pisne
vloge uporabnika za izvedbo priključka, s tem da je
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uporabnik izpolnil vse pogoje iz prvega odstavka tega
člena in poravnal vse obveznosti do občine in
upravljavca. Upravljavec sme priključiti uporabnika, ko
je preveril, da so
bila predhodno izvedena vsa
gradbena dela na način kot to določa Tehnični pravilnik
(upravljavec in občine ga objavijo na svojih spletnih
straneh). Vodovodni priključek je lahko stalen ali
začasen. Vsaka sprememba dimenzije priključka se
obravnava kot nov priključek. Uporabnik lahko pisno
naroči začasni ali stalni odklop priključka, ki se izvede
na stroške uporabnika v skladu s tem odlokom in
Tehničnim pravilnikom. Stalni odklop priključka pomeni
fizično izvedena dela odklopa na priključnem ventilu ali
priključni cevi pri sekundarnem vodovodu. V primeru
ponovnega priklopa si je uporabnik dolžan pridobiti
soglasje v skladu s 23. členom tega odloka.
20. člen
(lastna oskrba prebivalcev)
Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju, na
katerem v skladu z merili iz Pravilnika in tega odloka
priključitev na javni vodovod ni obvezna, se oskrba s
pitno vodo lahko izvaja v obliki lastne oskrbe
prebivalcev, če so za obratovanje zasebnega vodovoda
izpolnjeni pogoji iz 32. in 34. člena tega odloka.
V. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
21. člen
(viri financiranja)
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mnenja), projektne pogoje k idejni zasnovi, projektom
itd. (v nadaljnjem besedilu: pogoje), soglasja k projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem
besedilu: soglasja) in soglasja za priključitev na javni
vodovod (v nadaljnjem besedilu: soglasja za priklop) ter
potrdila, pri čemer mora investitor v vlogi predložiti:
1. Za smernice in mnenja:
–

cene storitev javne službe,
proračunskih sredstev občine,
drugih virov.
22. člen
(proračunska sredstva občine)

Če cena storitev javne službe ne zadošča za pokrivanje
vseh stroškov javne službe in predpisanega donosa,
občina za ta del na podlagi predračuna izvajalca javne
službe tekoče mesečno izvajalcu zagotavlja subvencijo
za pokrivanje tega nepokritega dela cene in
predpisanega donosa. Po poteku poslovnega leta
izvajalec javne službe opravi končni obračun rezultata
javne službe, pri čemer se opravi poračun v obliki
vračila ali pa dodatnega plačila subvencije tako, da je
zagotovljeno pokritje vseh stroškov in predpisanega
donosa na ravni te javne službe brez upoštevanja
rezultata tržne dejavnosti, do 31.03. za preteklo leto.
VI. NAČRTOVANJE VODOVODA
23. člen
(upravni postopki – javna pooblastila)
Upravljavec javnega vodovoda na podlagi veljavne
zakonodaje in javnega pooblastila izdaja smernice za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v
nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim
predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu:
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Zakon

o

2. Za projektne pogoje:
–
–
–
–

dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi
objektov;
idejno zasnovo in situacijo obstoječega stanja;
situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter
vsemi komunalnimi napravami in objekti, ki se
ali se bodo nahajali na lokaciji;
opis specifičnosti gradnje in namembnosti
objekta s predvideno potrošnjo vode.

3. Za soglasje k projektnim rešitvam in projektni
dokumentaciji
za
spremembo
namembnosti,
rekonstrukciji in odstranitvi objektov:
–
–
–

Javna služba se financira iz:
–
–
–

dokumentacijo, ki jo določa
prostorskem načrtovanju.

–
–

–

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z
načrtom vodovodnega priključka v sklopu
načrta strojnih inštalacij,
situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel preko
katerih bo potekal vodovodni priključek,
oziroma ustrezen pravno veljaven dokument, ki
nadomesti soglasje lastnika;
soglasje za prekop cestišča in križanja z
drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
dokumentacijo, vezano na odvajanje in
čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih
voda, če se objekt gradi na območju, ki ni
opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom;
strokovno poročilo o vplivih na okolje v
primerih, ko je to določeno s predpisi.

4. Za soglasje za priključitev, če ni bilo izdano že v
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
–
–
–
–
–
–

–

pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma
dokaz o pravici graditi v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov in urejanje prostora;
katastrski načrt (načrt parcele),
situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
načrt strojnih instalacij,
dovoljenje občine oziroma države za prekop
cestišča,
pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri
notarju overjeno soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal vodovodni priključek,
oziroma sodno odločbo, ki nadomesti soglasje;
pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih
voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne in padavinske
vode, če je to predpisano.
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5. Za soglasje za priključitev obstoječih stavb oziroma
drugih inženirskih objektov:
–
–
–
–

–

gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o
legalnosti stavbe ali inženirskega objekta,
projekt vodovodnega priključka,
projekt interne vodovodne inštalacije ali
potrdilo upravljavca o pregledu interne
inštalacije,
pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri
notarju overjeno soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal vodovodni priključek
oziroma sodno odločitev, ki nadomesti
soglasje;
pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih
voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne in padavinske
vode.

6. Za soglasje/pogodbo za začasni priključek, katero se
lahko izda za gradbiščne priključke, javne prireditve,
začasne objekte in podobne primere, vendar za obdobje
največ dveh let:
–
–
–
–

–
–
–

situacijo (po potrebi z vrisanim objektom) v
merilu 1:500,
upravno dovoljenje oziroma drug ustrezen
dokument (odločbo ipd.),
opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi
vode in času trajanja priključka,
pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri
notarju overjeno soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal vodovodni priključek,
oziroma sodno odločbo, ki nadomesti soglasje,
dokument o lastništvu in dovoljenje za poseg v
prostor,
soglasje za prekop javnih površin in križanja z
drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
dokazilo o načinu zagotavljanja odvajanja
odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in
padavinske vode, če je to predpisano.

7. Za soglasje za ukinitev priključka:
–
–

situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim
objektom in vodovodnim priključkom v merilu
1:1000 ali 1:500,
potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe
ali spremembi namembnosti stavbe.

8. Za soglasje k spremembam:
–

projekte in
spremembe.

opise,

ki

se

nanašajo

na

Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se
uporablja 4. točka tega člena, gradbenega dovoljenja pa
ni treba predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom
1967; lastnik to dokaže z veljavno uradno listino.
Upravljavec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri
tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajene
javne infrastrukture.

Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične
podatke iz katastra, ki jih izda upravljavec na zahtevo
investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega
člena, upravljavec zaračuna materialne stroške po
merilih in tarifi storitve javne službe, ki so določene v
ceniku upravljavca.
24. člen
(določitev pogojev)
Pri izdaji soglasja iz prejšnjega člena tega odloka mora
upravljavec določiti:
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

minimalni odmik novogradnje od vodovodnega
omrežja;
pogoje in navodila za zaščito vodovodnega
omrežja pred vplivi novogradnje,
traso, globino, dimenzijo priključnih cevi in
priključno mesto na javno omrežje;
lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška;
dimenzijo in tip vodomera, ki mora biti vgrajen
v zunanjem vodomernem jašku;
tehnične pogoje za križanje podzemnih
komunalnih in drugih vodov z vodovodom;
pogoje zunanje ureditve objektov na mestu,
kjer je predvidena trasa vodovodnega
priključka;
posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so
locirani na vplivnem območju podtalnice; zajetij
vodnih virov ali na območjih predvidenih za
zajem pitne vode;
posebne pogoje v primeru neustreznega tlaka
vode;
ostale pogoje, ki so določeni s Tehničnim
pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo
in uporabo javnega vodovodnega sistema.
25. člen
(gradnja novega vodovoda)

Pri načrtovanju komunalne opremljenosti predvidenega
poselitvenega območja je treba zagotoviti, da se nov
javni vodovod priključi na obratujoč javni vodovod.
Če priključitev novega javnega vodovoda ali porabnikov
pitne vode na obratujoči javni vodovod ni možna zaradi
nezadostne tehnološke zmogljivosti obratujočega
javnega vodovoda, ima obnova oziroma rekonstrukcija
obratujočega javnega vodovoda, zlasti z vidika
zmanjševanja
vodnih
izgub,
prednost
pred
zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode za nov
javni vodovod. Če priključitev novega javnega vodovoda
na obratujoči javni vodovod ni možna zaradi
nezadostnih količin pitne vode iz vodnih virov pitne vode
obratujočega javnega vodovoda, ima povečanje
zmogljivosti vodnih virov obratujočega javnega
vodovoda ali njihova nadomestitev z drugimi
obratujočimi vodnimi viri prednost pred zagotavljanjem
novih vodnih virov pitne vode za nov javni vodovod.
Načrtovalec mora merila iz tega člena upoštevati pri
izboru variante oskrbe s pitno vodo pri izvedbi
prostorskega akta, ki je podlaga za poseg v prostor
objektov in opreme komunalnega opremljanja
predvidenega poselitvenega območja.
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26. člen
(prednostna raba vode iz vodovoda)
Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz
vodovodov se upošteva, da ima oskrba prebivalstva s
pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene.
Če objekti in naprave javnega vodovoda ne morejo
zagotavljati oskrbe s pitno vodo sočasno z
zagotavljanjem pogojev hidrantnega omrežja v skladu s
predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja
obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij, se
za oskrbo hidrantnega omrežja zagotovijo drugi vodni
viri, pri čemer morajo biti viri za oskrbo hidrantnega
omrežja hidravlično ločeni od javnega vodovoda, razen
če se s priključkom na javni vodovod izvede samo
napajanje požarnega bazena iz javnega vodovoda.
V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali
poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih
je ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko
upravljavec vodovoda omeji odvzem vode iz vodovoda,
pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s
pitno vodo prednost pred rabo voda za druge namene.
27. člen
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)
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Za potrebe izdelave programa ukrepov za zmanjševanje
vodnih izgub mora upravljavec ugotavljati vodne
količine, ki so načrpane, transportirane, porabljene in
izgubljene iz javnega vodovoda in izdelati vodno
bilanco. Upravljavec javnega vodovoda mora zagotoviti,
da se pri načrtovanju rekonstrukcije javnega vodovoda
načrtujejo tudi ukrepi za zmanjšanje vodnih izgub
vodnih količin, ki nastajajo pri obratovanju javnega
vodovoda.
Če upravljavec javnega vodovoda načrtuje zaradi večje
rabe pitne vode gradnjo novih vodnih virov pitne vode
ali povečanje zmogljivosti črpanja obratujočih vodnih
virov pitne vode, mora skupaj z izvedbo teh ukrepov
zagotoviti, da vodne izgube javnega vodovoda ne
presegajo v letnem povprečju količin iz prejšnjega
odstavka.
VII. OSKRBOVALNI STANDARDI JAVNE SLUŽBE
29. člen
(obseg storitev javne službe)
V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju
zagotoviti:

Javne vodovode je treba načrtovati tako, da imajo
zagotovljene rezervne zmogljivosti virov pitne vode, s
katerimi se povečujeta zanesljivost in varnost
obratovanja javnega vodovoda, pri čemer je potrebno
upoštevati razvojne potrebe oskrbovalnega območja, ki
ga javni vodovod oskrbuje s pitno vodo.

–

Vsak javni vodovod mora imeti rezervni vodni vir, iz
katerega se lahko v primeru onesnaženja enega
vodnega vira pokriva poraba vode v javnem vodovodu
vsaj v nujnem obsegu porabe, pri čemer se za nujni
obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode
za pitje in osnovno higieno prebivalstva ter nujne
dejavnosti za delo in življenje na oskrbovalnem
območju.

–

Rezervni vodni vir je lahko drug neodvisen vodni vir, ki
napaja isti javni vodovod. Rezervni vodni vir je lahko
tudi sosednji javni vodovod, če je izveden ustrezen
priključek nanj in predviden režim obratovanja obeh
javnih vodovodov v takih primerih. Upravljavec javnega
vodovoda lahko izjemoma nadomesti rezervne vodne
vire z dovažanjem pitne vode za javne vodovode, ki
oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s
stalnim prebivališčem, pri čemer mora za vsakega
prebivalca zagotoviti najmanj 10 litrov pitne vode na
dan.
Upravljavec rezervne zmogljivosti podrobneje opredeli v
Programu oskrbe s pitno vodo.

–

–
–

–

–
–

28. člen
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)
Upravljavec javnega vodovoda mora letno spremljati
stanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter pripraviti
program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.
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–
–

oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev
javne službe pod enakimi pogoji v skladu s
predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih
služb;
pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz
javnega vodovoda zaradi obračuna storitev
javne službe;
vzdrževanje objektov in opreme javnega
vodovoda;
nadzor
izvedbe
priključkov
stavb
na
sekundarni vodovod;
investicijsko in redno vzdrževanje priključkov
stavb na sekundarni vodovod iz naslova
priključnine v skladu z letnim programom, ki
opredeljuje obseg in stroške izvajanja storitev;
izvajalec pripravi program v zvezi s priključki
najkasneje do 30.11. za naslednje poslovno
leto;
redno vzdrževanje javnega hidrantnega
omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu
s predpisom, ki na področju varstva pred
požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij ter v skladu z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi, ki jih zagotavlja občina kot
lastnik infrastrukture;
vzdrževanje obračunskih vodomerov in skrb za
redne preskuse, skladno z veljavnim zakonom;
izvajanje notranjega nadzora zdravstvene
ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu
(skladnost in zdravstvena ustreznost pitne
vode), ter zagotavljanje priporočil, ukrepov in
obvestil za odpravo neskladnosti hišnega
vodovodnega omrežja v skladu z zahtevami iz
predpisa, ki ureja pitno vodo;
monitoring kemijskega stanja vodnega vira za
oskrbo s pitno vodo;
monitoring količine iz vodnih virov pitne vode
odvzete vode zaradi obratovanja javnega
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–

–

–
–
–
–
–

–
–
–

vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega
dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
označevanje vodovarstvenih območij in
izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne
vode v skladu s predpisom, ki ureja
vodovarstveni režim na vodovarstvenem
območju vodnega vira, iz katerega javni
vodovod odvzema pitno vodo;
razvoj vodovodnega sistema, ki obsega
planiranje, načrtovanje in projektiranje za novi
in obstoječi vodovodni sistem v okviru
razvojnih programov in strategije občine;
izvajanje in pripravo občinskega programa
razvoja vodovodnega sistema;
občasno hidravlično modeliranje vodovodih
sistemov;
občasno modeliranje kakovosti vode v
vodovodnih sistemih;
izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih
dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so
priključene na javni vodovod, v katastru stavb z
dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem
območju;
vodenje evidenc v skladu s Pravilnikom, razen
vodenja katastra javnega vodovoda,
vodenje evidenc opravljanja storitev javne
službe v skladu s Pravilnikom;
izdelavo Programa oskrbe s pitno vodo v
skladu s Pravilnikom.
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–
–
–
–
–

–

–

–

–

Upravljavec javnega vodovoda predvidoma enkrat letno
organizira
izobraževanj
upravljavcev
zasebnih
vodovodov, ki so namenjeni lastni oskrbi s pitno vodo,
pri čemer naj izobraževanje vsebuje tehnične in
zdravstvene vidike oskrbe prebivalstva s pitno vodo.
Upravljavec je dolžan z javnimi vodovodi gospodariti
tako, da ohranja oziroma povečuje njihovo zmogljivost
in kvaliteto oskrbe.
Vso projektno in tehnično dokumentacijo ter drugo
dokumentacijo, ki se nanaša na finančno in materialno
poslovanje, je dolžan hraniti v skladu s predpisi, ki
urejajo področje arhiviranja.

–

30. člen
(obveznost uporabnikov)
Uporabniki storitev javne službe imajo naslednje
obveznosti:
–
–

–
–

pridobiti soglasje upravljavca za priključitev na
javni vodovod in na občini pridobiti odločbo o
odmeri komunalnega prispevka;
priključiti se na javni vodovod najkasneje v 6-ih
mesecih po njegovi izgradnji in pričetku
uporabe ter za vse posege na objektih in
napravah pridobiti soglasje upravljavca;
redno vzdrževati interno omrežje, vodomerno
mesto in interno hidrantno omrežje;
izvajati zaščito vodomernega mesta in
vodomera pred zmrzovanjem in fizičnimi
poškodbami;

–

–
–

upravljavcu omogočiti dostop do vodomernega
mesta in vodomera;
upravljavcu omogočiti pregled ustreznosti
priključka stavbe (in interne vodovodne
inštalacije);
skrbeti za dostopnost in vidnost zasuna (mesta
priključitve na javni vodovod) na svojem
vodovodnem priključku;
upravljavcu omogočiti vzorčenje pitne vode na
internem delu vodovodnega omrežja;
obveščati upravljavca o okvarah na javnem
vodovodu in priključku stavbe, ter omogočiti
izvedbo odprave okvare ali obnovo javnega
vodovoda, če gre za javni vodovod, ki poteka
po zemljišču, ki ni v lasti občine;
dopustiti obnovo vodovodnega priključka in
poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta
skladno z zahtevami upravljavca, s Tehničnim
pravilnikom in z odlokom;
ne sme dovoliti priključitve objektov drugih
lastnikov na svoje interno vodovodno omrežje
ali vodovodni priključek brez soglasja
upravljavca;
povrniti škodo povzročeno na javnem
vodovodu, ki je povzročena zaradi del v zvezi z
njihovim objektom, ali zaradi motenj, ki bi jih
povzročil z nenormalnim odvzemom vode ali
povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem
vodovodu;
pisno obveščati upravljavca o spremembi
naslova, lastništva in drugih spremembah na
stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na
odvzem in obračun vode; v roku 15 dni od
nastanka spremembe, ki je možna po
poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru
spremembe uporabnika mora poleg obvestila
poskrbeti tudi za izvedbo popisa števca, ki je
relevanten trenutek za določitev novega
uporabnika in novega razmerja med izvajalcem
javne službe in uporabnikom. Če se popis ne
izvede, se storitve javne službe zaračunavajo
novemu uporabniku enako kot staremu in jih je
dolžan novi uporabnik poravnavati, ter od
datuma prejema pisnega obvestila starega
uporabnika;
urejanje medsebojnih delitev stroškov, kadar
se storitev obračunava preko skupnega
obračunskega vodomera; osnova za obračun
storitev je število oseb, ki prebivajo v
posamezni stanovanjski enoti;
priključitev na javno vodovodno omrežje ob
upoštevanju pogojev in soglasja upravljavca
ter izjave o opravljenem upravljavčevem
nadzoru izgradnje vodovodnega priključka;
izvrševanje varčevalnih in ostalih ukrepov v
primeru višje sile ali upravičene prekinitve
dobave pitne vode;
zagotavljati oskrbo objekta s pitno vodo na
način, ki ne poslabšuje oskrbe s pitno vodo
drugih uporabnikov in na način, ki ne vpliva na
kakovost vode v javnem vodovodnem
vodovodu.
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31. člen
(obveznosti drugih izvajalcev)
Izvajalci del morajo pred začetkom del pri vzdrževanju,
rekonstrukciji ali gradnji novih infrastrukturnih in drugih
objektov pridobiti soglasje upravljavca javnega
vodovoda. Po zaključku del morajo vzpostaviti
vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje.
Upravljavci drugih omrežij (elektrika, javna razsvetljava,
telefon, kabelska TV, optika, plinovod, toplovod,
meteorna kanalizacija …) morajo pri opravljanju del na
svojih objektih in napravah zagotoviti skladnost s tem
odlokom in Tehničnim pravilnikom, tako da ostanejo
vodovodne naprave in objekti nepoškodovani.
V primeru poškodb iz prvega in drugega odstavka tega
člena izvajalci del oziroma upravljavci drugih omrežij
odgovarjajo za vso povzročeno poslovno in neposlovno
škodo, v prvi vrsti pa morajo poskrbeti sami (ali pa brez
nepotrebnega odlašanja prepustiti upravljavcu) za
popravilo javnega vodovodnega omrežja oziroma
priključkov, ki je posledica napake zaradi njihovega
ravnanja oziroma opustitve (vzpostavitev v prejšnje
stanje).
32. člen
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega
vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na
celotnem njegovem oskrbovalnem območju zagotoviti:
–
–
–

–
–

–
–

oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne
vode pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki
urejajo pitno vodo in storitve javnih služb;
redno vzdrževanje objektov in opreme
zasebnega vodovoda;
vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja
in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s
predpisom, ki na področju varstva pred požari
ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij;
nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod;
monitoring količine iz vodnih virov pitne vode
odvzete vode zaradi obratovanja zasebnega
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega
dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
obvezno
udeležbo
pri
izobraževanju
upravljavcev zasebnih vodovodov, ki ga
organizira izvajalec javne službe;
meritve količin dobavljene vode in obračun
storitev.

Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati
projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter
smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov in urejanje prostora.
33. člen
(vodenje evidenc opravljanja storitev javne službe)
Izvajalec javne službe mora pri upravljanju javnega
vodovoda voditi evidenco o:
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–

–
–

oskrbovalnih
območjih,
kjer
zagotavlja
opravljanje storitev javne službe;
naseljih znotraj oskrbovalnih območij iz
prejšnje alineje;
tehničnih lastnostih in skupni dolžini cevovodov
vodovoda;
stavbah, ki so priključene na sekundarne
vodovode;
stavbah in gradbenih inženirskih objektih, ki jih
ne oskrbuje s pitno vodo na podlagi storitev
javne službe;
objektih in opremi sekundarnega, primarnega
in transportnega vodovoda;
hidrantih in javnem hidrantnem omrežju, ki je
oskrbovano iz javnega vodovoda;
vodnih virih pitne vode, s katerimi upravlja in
njihovih vodovarstvenih območjih;
stavbah na širših, ožjih in najožjih
vodovarstvenih območjih, ki so oskrbovane s
pitno vodo iz vodovodnega omrežja vodovoda,
stavbe pa niso priključene na javni
kanalizacijski sistem;
stroških izvajanja storitev javne službe;
letni količini iz vodovodnega omrežja odvzete
pitne vode zaradi opravljanja storitev javne
službe.

34. člen
(vodenje evidence oskrbe s pitno vodo iz zasebnih
vodovodov)
V okviru javne službe morajo upravljavci javnega
vodovoda za celotno območje občin, kjer zagotavljajo
storitve javne službe, za stavbe, ki so v skladu z
določbami pravilnika oskrbovane s pitno vodo iz
zasebnih vodovodov, zagotoviti:
–
–
–
–

vodenje evidenc zasebnih vodovodov;
vodenje evidenc zasebnih hidrantnih omrežij in
hidrantov, priključenih na njih, če so
oskrbovani iz zasebnih vodovodov;
vodenje evidenc vodnih virov in količin, ki se
uporabljajo za odvzem vode za oskrbo s pitno
vodo iz zasebnih vodovodov;
vodenje evidenc stavb, ki so oskrbovane s
pitno vodo iz zasebnih vodovodov.

Upravljavec zasebnega vodovoda mora na zahtevo
izvajalca javne službe podatke iz prejšnjega odstavka
posredovati v zahtevani obliki v roku 30 dni od prejema
zahteve.
Stroški priprave podatkov v digitalni obliki, kot jo
zahteva upravljavec javnega vodovoda za vodenje
evidence zasebnih vodovodov, bremenijo uporabnike
storitev zasebnega vodovoda.
35. člen
(kataster javnega vodovoda)
Vodenje katastra javnega vodovoda zagotavljajo občine
v okviru posebne javne službe in ga je upravljavec
dolžan voditi v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko
načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost
ter ga stalno dopolnjevati. Stroški vodenja katastra se v
skladu s predpisi krijejo iz proračunskih sredstev občine.
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V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o
objektih in napravah sekundarnega, primarnega in
magistralnega vodovoda, hidrantnih omrežjih in
hidrantih, če so oskrbovani iz javnega vodovoda ter
priključkih na javni vodovod.
Med objekte, naprave in opremo javnega vodovoda, ki
se evidentirajo v katastru javnega vodovoda, spadajo:
vodovodna cev, vodohran, črpališče, razbremenilnik,
jašek, naprave za obdelavo pitne vode, zajetja, objekti
za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika, drugi
objekti, naprave in oprema javnega vodovoda.
V katastru javnega vodovoda morajo biti evidentirana
območja objektov javnega vodovoda.
Lokacija objektov, naprav in opreme se v katastru
javnega vodovoda vodi v skladu s predpisom, ki ureja
vodenje zbirnega katastra gospodarske javne
infrastrukture.
Kataster se vodi usklajeno s standardi in normativi
geografskega informacijskega sistema ter Tehničnega
pravilnika. Vodi se v obliki elektronske baze podatkov.
Upravljavec je dolžan
posredovati informacije iz
katastra osebam, ki za to izkažejo upravičen interes, in
sicer v obsegu izkazanega upravičenega interesa.
Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je upravljavec prosilcem dolžan
posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih
informacij, za katere isti zakon določa, da prosilcem ne
smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki
se nanašajo na prosilca, je izvajalec dolžan slednjemu
posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih
informacij javnega značaja pa je izvajalec upravičen
zaračunati stroške skladno z Uredbo, ki ureja
posredovanje informacij javnega značaja.
36. člen
(uporaba hidrantov)
Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so objekti in
naprave kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju
požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v
brezhibnem stanju.
Stroške vzdrževanja, rednih pregledov in meritev,
obratovanja hidrantnega omrežja in porabljene pitne
vode upravljavcu javnega vodovoda v skladu s
Pravilnikom, zagotavljajo občine iz proračunskih
sredstev.
Brez predhodnega soglasja upravljavca javnega
vodovoda se smejo hidranti uporabljati samo za gašenje
požarov in za druge intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. V tem primeru mora uporabnik naknadno v
roku 8 dni obvestiti upravljavca vodovoda o uporabi,
trajanju in količini odvzete vode.
Gasilska društva so dolžna izvajati stalen nadzor nad
uporabo hidrantov in upravljavcu sprotno pisno
sporočati vsak odvzem in količino odvzete vode ter
sporočiti morebitne tehnične pomanjkljivosti in
nepravilnosti pri uporabi hidrantov. Podatke o hidrantih
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vodi upravljavec v registru hidrantov. Povzročitelj
odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu po njegovi
krivdi.
V primeru suše se smejo za odvzem vode izjemoma, po
predhodnem dovoljenju upravljavca uporabljati tudi
hidranti. 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 in
upravljavcu predhodno javiti mesto in količino odvzema.
Mesto odvzema, pogoje odvzema in način plačila
odvzete vode jim predpiše upravljavec v posebnem
soglasju.
Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe je dovoljen
le s pisnim soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem
vode sklene uporabnik dogovor o uporabi in poravnavi
stroškov za porabljeno vodo.
Interni hidranti so del internega vodovoda objekta in
morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za
odjemnim mestom. Vzdržuje jih lastnik objekta uporabnik vode. Ob vsaki uporabi vode iz hidranta je
uporabnik dolžan nemudoma poročati upravljavcu
vodovoda in sicer o vzroku in času uporabe ter
porabljeni količini vode.
37. člen
(varovanje obstoječe infrastrukture)
Vsakdo, ki na območju javnega in zasebnega vodovoda
oziroma vodovodnega priključka izvaja dela, ki lahko
škodno vplivajo na vodovodne objekte in naprave, je
dolžan pred začetkom del pri upravljavcu na svoje
stroške naročiti podatke o poteku vodovoda s pogoji za
izvedbo del.
V primeru nastalih poškodb je povzročitelj škode dolžan
nemudoma obvestiti upravljavca o kraju, času in vrsti
poškodbe, ter upravljavcu naročiti popravilo in poravnati
stroške popravila nastale poškodbe in stroške odtečene
vode.
Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati
objektov ali nasipati materiala, saditi trajnih nasadov, ki
lahko povzročijo poškodbe na vodovodu ali ovirajo
njegovo delovanje in vzdrževanje. Sprememba nivelete
terena nad vodovodom je možna le s soglasjem
upravljavca vodovoda in pod pogoji, ki jih določi
upravljavec. Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela,
rekonstrukcije in druga dela v območju vodovodnega
omrežja, mora pred opravljanjem teh del pridobiti
predhodno pisno soglasje upravljavca. Pri trajni
spremembi okolice mora investitor pri upravljavcu
javnega vodovoda naročiti in poravnati stroške
prilagoditve elementov oziroma globino vodovodnega
omrežja novi niveleti in rabi terena.
38. člen
(prenos novozgrajenih vodovodov)
Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo
novozgrajeno vodovodno omrežje s pripadajočimi
objekti obravnavano kot javni vodovod, je investitor
novozgrajenega vodovodnega omrežja in objektov
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dolžan po končani gradnji s pogodbo le-te predati v last
občini.
Za prevzem omrežja javnega vodovoda in objektov iz
prvega odstavka tega člena v upravljanje izvajalcu javne
službe, mora biti predložena naslednja dokumentacija:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gradbeno dovoljenje,
projekt izvedenih del,
elaborat geodetskega posnetka za vpis v
kataster in potrdilo o vpisu v kataster
gospodarske javne infrastrukture (GJI),
zapisnik o opravljenih preskusih vodovodov,
meritve o ustreznosti hidrantnega omrežja,
poročilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti
vodovodnega omrežja in objektov ter pitne
vode,
zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
uporabno dovoljenje,
garancijske izjave in dokazila (kvaliteta
izvedbe, vgrajeni materiali, odprava napak v
garancijski dobi)
vrednost vodovodnega omrežja in objektov v
skladu
s
slovenskimi
računovodskimi
standardi,
notarsko overjene služnostne pogodbe ali
pogodbe o pravici dostopa do omrežja in
objektov javnega vodovoda.

–
–
–
–

in žigosani, skladno z veljavnimi predpisi o
meroslovnih zahtevah za vodomere; tip
vodomera mora ustrezati zahtevam izvajalca
javne službe;
zunanji vodomerni jaški morajo biti dostopni in
grajeni skladno s Tehničnim pravilnikom;
urejene morajo biti vse služnostne pogodbe ali
lastništvo za zemljišča na katerih se nahajajo
objekti in naprave;
urejena morajo biti vsa lastniška razmerja med
dosedanjimi lastniki in občino, povezana z
infrastrukturo, ki je predmet pogodbe;
postopek prevzema vodovoda mora biti
izpeljan dokumentirano z zapisniki
o
primopredaji.

Občina prevzete vodovodne sisteme v skladu s
pogodbo preda upravljavcu v upravljanje in najem.
VIII. MERITVE IN OBRAČUN
40. člen
(elementi za obračun)

39. člen
(prenos zasebnih ali lokalnih vodovodov)

Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali
solastnik stavbe oziroma inženirskega objekta ali dela
stavbe ali inženirskega objekta na območju občine,
priključenega na javno vodovodno omrežje oziroma
koristnik storitve javne službe oskrbe s pitno vodo.
Solastniki sporazumno določijo plačnika storitev.

Obstoječi vodovod (zasebni, lokalni ali vaški vodovod,
ipd.), ki ni v lasti posamezne občine, se lahko prenese v
lastništvo posamezne občine z medsebojno pogodbo
med dosedanjim lastnikom ter občino. V pogodbi se
določijo vse njune medsebojne obveznosti.

Uporabnik je lahko tudi najemnik stavbe, inženirskega
objekta ali dela stavbe oziroma inženirskega objekta ob
pogoju, da se najemodajalec, najemnik in izvajalec
dogovorijo o načinu plačevanja stroškov javne storitve
in poroštvih.

Za prenos vodovodnega sistema v last občine in
upravljanje izvajalcu obvezne gospodarske javne
službe, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– vodovod, ki se predaja, mora imeti vso
potrebno dokumentacijo (projekt izvedenih del
- če je izdelan, elaborat geodetskega
posnetka, popis in načrt omrežja, objektov in
naprav, evidenco priključkov uporabnikov,
vodno dovoljenje in predlog odloka o zaščiti
vodnega vira);
– vodovod, ki se predaja, mora ustrezati
določilom tega odloka in navodilom o tehnični
izvedbi in uporabi omrežja, objektov in naprav;
– izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev
s finančnim ovrednotenjem;
– pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti
terenski pregled obstoječega vodovoda in
narediti zapisnik o pomanjkljivostih na
vodovodnem sistemu, ki je osnova za pripravo
programa sanacije;
– sprejet in ocenjen mora biti program sanacije,
avtomatizacije in razvoja vodovoda, izdelana
ocena stroškov ter zagotovljena sredstva za
potrebno sanacijo vodovoda;
– na vseh odjemnih mestih vodovoda morajo biti
v roku 3 mesecev od prevzema vodovoda v
zunanjih
vodomernih
jaških
vgrajeni
obračunski vodomeri, ki morajo biti pregledani

Upravljavec zaračuna uporabniku, ki je priključen na
javni vodovod :

–
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3

- porabljeno količino pitne vode, izraženo v m /mesec;
- omrežnino, izraženo v EUR/kom;
- števnino, izraženo v EUR/kom;
- priključnino, izraženo v EUR/kom;
- vse ostale dajatve, ki so predpisane z zakonodajo.
Poraba se za potrebe določanja količin iz prejšnjega
odstavka izračunava v skladu s tem poglavjem odloka.
41. člen
(vzdrževanje priključka stavbe)
Priključnina je plačilo storitve upravljavcu, ki jo mesečno
plačujejo uporabniki za redno in investicijsko
vzdrževanje priključka stavbe, uporablja pa se za
preverjanje izgradnje in delovanja cevovoda in opreme
priključka stavbe na sekundarni vodovod, vodenje
predpisanih evidenc o opremi priključkov stavb, trasah
teh priključkov ter njihovo redno in investicijsko
vzdrževanje, obnovo, zamenjavo in posodabljanje.
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Mesečni stroški za vzdrževanje priključka stavbe so
določeni glede na zmogljivost priključka in dimenzijo
obračunskega vodomera. Priključnina je sestavni del
cenika storitev upravljavca, ki ga sprejema in potrjuje
skupščina podjetja.
42. člen
(vzdrževanje vodomera)
Upravljavec skrbi za vzdrževanje obračunskih
vodomerov in redne preskuse skladno z veljavno
zakonodajo na stroške uporabnika. Števnina je plačilo
storitve, ki jo mesečno plačujejo uporabniki, uporablja
pa se za vzdrževanje, overjanje, zamenjavo vodomerov.
Števnina je sestavni del cenika storitev upravljavca, ki
ga sprejema in potrjuje skupščina podjetja.
43. člen
(uporaba vodomerov)
Glavni
obračunski
vodomer je sestavni
del
vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe
pitne vode. Velikost in mesto vgraditve glavnega
obračunskega vodomera sta razvidna iz dokumentacije
za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje.
Vgrajen mora biti v jaških izven stavbe ali inženirskega
objekta v skladu s pogoji, navedenimi v Tehničnem
pravilniku.
V večstanovanjskih, poslovnih in proizvodnih objektih so
v interni instalaciji lahko nameščeni tudi interni
vodomeri, ki uporabniku, upravitelju služijo za merjenje
porabe vode po posameznih enotah in za nadzor
skupne porabe. Interni vodomeri, ki so nameščeni za
obračunskim vodomerom, služijo le interni porazdelitvi
stroškov. Upravljavec teh vodomerov ne vzdržuje in tudi
ne uporablja za obračun vode.
Uporabnik je dolžan vzdrževati prostor za vodomer, ki
mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim
osebam upravljavca za vzdrževanje, redne preglede,
menjave in odčitke vodomera. Vodomere namešča,
zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno upravljavec, ki
skrbi tudi za pravočasno overjanje vodomerov. Vsak
vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih za
standardizacijo in meroslovje. Uporabnik je dolžan
nadzirati vodomerna mesta ter skrbeti za zaščito
vodomerov pred poškodbami in zmrzaljo. Uporabnik ne
sme izvajati nikakršnih aktivnosti, ki bi kakorkoli vplivale
na pravilnost delovanja vodomera. Uporabnik ne sme
prestavljati, zamenjati ali popravljati vodomera niti
odstraniti plombe.
Uporabnik lahko od upravljavca zahteva nadzor točnosti
vodomera. Če vodomer deluje v mejah predpisane
točnosti, nosi vse stroške postopka (menjava, servis,
kontrolni preizkus) uporabnik, v nasprotnem primeru pa
upravljavec.
44. člen
(določanje količin porabljene vode)
Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega
3
omrežja se meri v m po stanju, odčitanem na
obračunskem vodomeru. Upravljavec zaračunava
uporabnikom porabljeno vodo določeno na osnovi
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povprečne mesečne porabe vode v zadnjem
obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je obdobje
med zadnjima odčitkoma. Najmanj enkrat letno, ob
menjavi obračunskega vodomera ali ob odčitku
obračunskega vodomera opravi upravljavec obračun
porabljene vode za posamezno odjemno mesto.
Upravljavec mesečno zaračunava porabljeno vodo
3
uporabnikom, ki porabijo več kot 50 m /mesec ter
stanovalcem v večstanovanjskih stavbah na podlagi
dejanske porabe, zabeležene na obračunskemu
vodomeru. Upravljavec lahko določi tudi drugače.
V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz
istega priključka oziroma obračunskega vodomera,
morajo uporabniki z medsebojnim sporazumom določiti
pravno ali fizično osebo, ki prejema ter plačuje račune
za porabljeno vodo ter ga posredovati upravljavcu
oziroma ravnati v skladu z veljavno zakonodajo na
stanovanjskem
področju.
Interna
delitev
in
zaračunavanje vode posameznemu uporabniku v
objektu ni dolžnost upravljavca. Če so v objektu tudi
uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost si morajo v
skladu s pogoji soglasja vgraditi svoje obračunske
vodomere.
Višino akontacije praviloma določi upravljavec,
uporabnik pa ima pravico zahtevati spremembo višine
akontacije. V primeru, da upravljavec ali uporabnik
ugotovita, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati
dejanske porabe vode, se za čas od zadnjega odčitka
do ugotovitve okvare vodomera poraba pitne vode
obračuna v višini uporabnikove povprečne porabe v
preteklem obračunskem obdobju.
Količina porabljene vode se pri nedovoljenem odvzemu
brez vodomera, določi na osnovi predpisane količine iz
uredbe o okoljskih dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu
vode se uporabniku obračuna porabljena voda za
celotno obdobje obstoja nedovoljenega priključka
oziroma najmanj za obdobje enega leta.
Uporabnik brez predhodnega dogovora z upravljavcem
ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za
posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega
hidranta se kršitelju zaračuna porabljena voda v višini
predpisane količine za zagotavljanje požarne varnosti.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in opremo izkoriščajo
vodne vire na območju občine, morajo stalno meriti
količino načrpane oziroma zajete in porabljene pitne
vode ter poročati občini in izvajalcu javne službe do
konca februarja za preteklo leto.
45. člen
(uporabniki, ki nimajo vodomera)
V primeru, ko obstoječi objekt, ki je priključen na javni
vodovod ali ko upravljavec prevzame v upravljanje
vodovodni sistem (zasebni, vaški vodovodi ipd.) in
postane to javni vodovod, na katerem uporabniki nimajo
vodomerov, so uporabniki dolžni naročiti in omogočiti
upravljavcu, da na stroške uporabnikov vgradi
obračunske vodomere.

14 | S t r a n

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Uporabniku se do vgradnje vodomera za obračun
upošteva pavšalna poraba vode:
3
– 0,15 m na osebo/dan,
3
– 0,10 m na glavo živine/dan (govedo, konji …).
46. člen
(objava cen)
Na osnovi porabljene količine vode in veljavnih cen
upravljavec zaračuna uporabniku vodarino. Upravljavec
je dolžan objavljati spremembe cen v sredstvih javnega
obveščanja.
Če se spremeni cena vode, upravljavec obračuna
porabljeno vodo, vendar ne odčita vodomerov, temveč
se stanje vodomera na dan uveljavitve cene vode
izračuna iz povprečne porabe vode v preteklem
obračunskem obdobju.
IX. EVIDENCE UPORABNIKOV
47. člen
(evidence uporabnikov)
Za potrebe poslovanja upravljavec vodi in vzdržuje
evidenco uporabnikov.
Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe
vsebuje naslednje podatke:
–
–
–
–
–

številko plačnika in odjemnega mesta,
številko soglasja za priključitev na javni
vodovod,
vrsto storitve,
ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega
prebivališča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj,
hišna številka, število oseb v gospodinjstvu);
znesek
poravnanih
in
neporavnanih
obveznosti.

Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne
podjetnike vsebuje naslednje podatke:
–
–
–
–
–
–

šifro uporabnika in plačnika,
naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
naslov,
transakcijski račun,
davčno številko,
znesek
poravnanih
in
neporavnanih
obveznosti.

Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi
naslednje podatke:
–
–
–
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48. člen
(pridobivanje evidenc)
Upravljavec pridobiva evidence od uporabnikov,
upravnikov, organov lokalne skupnosti, državnih
organov in služb, nastalih na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi in Zakona o GJS.
49. člen
(plačilo računov in ugovor)
Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva
zapadlosti računa.
Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh
po prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti
izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko
upravljavec prekine dobavo vode.
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima
pravico, da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni
ugovor pri upravljavcu. Upravljavec je dolžan na pisni
ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 15
(petnajstih) dni od prejema ugovora in v tem roku ne
sme prekiniti dobavo vode. Ugovor na izdan račun ne
zadrži plačila. V kolikor uporabnik računa ne poravna
niti v 15 (petnajstih) dneh po prejemu pisnega
odgovora, se mu izda pisni opomin. Če tudi takrat
uporabnik računa ne poravna, se mu sedem dni po
prejemu opomina prekine dobava vode ter se začne
postopek izterjave po sodni poti.
X. PREKINITEV DOBAVE VODE
50. člen
(prekinitev dobave uporabniku po uradni dolžnosti ali na
zahtevo uporabnika)
Upravljavec mora uporabniku prekiniti dobavo pitne
vode v naslednjih primerih:
–

–

–
–

podatke o merilnih napravah in priključku,
lastništvo nepremičnine,
podatke o načinu odvajanja odpadnih vod iz
objekta,
datum vnosa podatkov.

–

Izvajalec javne službe upravlja z osebnimi podatki v
skladu s predpisi.

–

–

–
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če je bil priključek na javno vodovodno omrežje
izdelan brez soglasja ali v nasprotju s
soglasjem upravljavca ali brez nadzora ter
prevzema v upravljanje s strani upravljavca;
če interna hišna instalacija uporabnika ni
tehnično ustrezna in je zaradi te instalacije
ogrožena kakovost pitne vode v omrežju
javnega vodovoda (lasten oskrba z vodo);
če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli
priključitev drugega uporabnika na svoje
interno omrežje;
če notranje instalacije in naprave uporabnika
ovirajo
redno
dobavo
vode
drugim
uporabnikom in uporabnik tega na zahtevo
upravljavca noče odstraniti;
če uporabnik brez privolitve upravljavca
odstrani pečatno plombo (na vodomeru,
hidrantu …) ali kako drugače spremeni način
izvedbe priključka;
če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati
nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu in
priključku stavbe;
če uporabnik ne dovoli upravljavcu vgraditve
ali zamenjave vodomera;
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–
–
–
–

če
uporabnik
onemogoča
upravljavcu
odčitavanje in pregled vodomera ter interne
instalacije in internega hidrantnega omrežja;
če uporabnik ne zagotavlja odvajanja in
čiščenja odpadnih voda skladno z zakonodajo;
če uporabnik ne plača računa za dobavo vode
v skladu s pogoji predhodnega člena;
če uporabniku preneha veljavnost začasnega
priključka.

Dobava vode se prekine do odprave vzroka prekinitve.
Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik
plačati vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa
odklopa po ceniku upravljavca.
Na zahtevo uporabnika, da se mu začasno prekine
dobava vode, je upravljavec po prejemu pisnega
zahtevka uporabnika to tudi dolžan storiti. Stroške
prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne vode
plača uporabnik po ceniku upravljavca.
51. člen
(prekinitev dobave uporabnikom zaradi predvidenih ali
nepredvidenih del upravljavca)
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode zaradi
načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del na
omrežju, odprave okvar ali zaradi višje sile. Za
načrtovana vzdrževalna in investicijska dela mora preko
lokalnih sredstev javnega obveščanja, spletne strani
podjetja, na krajevno običajen način ali neposredno
obvestiti uporabnike o prekinitvi vode najmanj 3 dni pred
prekinitvijo dobave vode.
V primeru prekinitve vode zaradi višje sile, kot so potres,
požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije,
okvare na javnih vodovodih, ima upravljavec pravico in
dolžnost izdati navodila za racionalizacijo porabe vode
ter brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo
vode. V primeru omejitev ima oskrba prebivalstva s
pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene.
V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja
pristojnih institucij je upravljavec dolžan obveščati
uporabnike o izvajanju posebnih ukrepov glede uporabe
vode.
XI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
(inšpekcijski organ)
Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega
odloka in izrekanje sankcij je pristojen občinski
inšpekcijski organ in občinsko redarstvo.
53. člen
Pravna oseba upravljavec javnega vodovoda se
kaznuje z globo 1.000,00 EUR :
če ne izpolnjuje obveznosti iz 1., 2., 7., 8., 18.
in 20. alineje 29. člena tega odloka;
če dopusti priključitev uporabnika brez
izdanega soglasja za priključitev (15. člen),
če ne dopusti priključitve, čeprav so izpolnjeni
pogoji iz 19. člena tega odloka;
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-

če prekine dobavo vode v nasprotju z 49.
členom tega odloka.

Odgovorna oseba pravne osebe se za prekršek iz tega
člena kaznuje z globo 250,00 EUR.
54. člen
Pravna oseba uporabnik javnega vodovoda se kaznuje
z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo, pa z globo 2.500,00 EUR:
- če se priključi na javni vodovod brez soglasja
upravljavca (1. alineja 30. člena),
- če se ne priključi in ne uporablja javnega
vodovoda, kjer je to obvezno (15. člen),
- če ne izpolnjuje obveznosti iz 2., 7., 10., in 11.
alineje 30. člena tega odloka;
- če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 36.
členom tega odloka.
Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in
odgovorna
oseba
samostojnega
podjetnika
posameznika oziroma posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost se za prekršek iz tega člena
kaznujejo z globo 250,00 EUR.
55. člen
Upravljavec zasebnega vodovoda se kaznujejo z globo
250,00 EUR :
- če ne izpolnjuje obveznosti iz 6. ali 7. alineje 32. člena,
- če na zahtevo izvajalca javne službe v roku 30 dni od
prejema zahtevka ne posreduje evidenc iz 34. člena
(vodenje evidenc).
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
(prehodni roki)
Izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih
območjih morajo občine zagotoviti do 31. 12. 2015. Če
obstoječa poselitvena območja, kjer mora posamezna
občina zagotavljati opravljanje storitev javne službe,
niso opremljena ali niso v celoti opremljena z javnim
vodovodom, je oskrba s pitno vodo iz zasebnih
vodovodov dovoljena, dokler posamezna občina ne
vzpostavi pogojev za priključitev stavb na sekundarni
vodovod.
Za rabo vodnih virov za lastno oskrbo stavb s pitno
vodo iz prejšnjega odstavka morajo lastniki stavb in
gradbenih inženirskih objektov pridobiti vodno
dovoljenje v skladu določbami Pravilnika in tega odloka.
Obratujoče zasebne vodovodne sisteme na območju
občin, ki oskrbujejo več kot 50 prebivalcev s stalnim
prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe
3
s pitno vodo, večjo od 10 m pitne vode na dan, morajo
lastniki zasebnega vodovodnega sistema oziroma
imetniki vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno
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vodo prenesti v last občine in v upravljanje izvajalcu
javne službe najkasneje do 31. 12. 2015.
Zahteve, ki se nanašajo na storitve v zvezi s priključki
stavb na sekundarni vodovod se morajo prilagoditi v
skladu z 18. členom tega odloka v roku 6-ih mesecev po
uveljavitvi tega odloka.
Občine morajo skladno s Pravilnikom do uveljavitve
predpisa na področju varstva pred požari, ki ureja
obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,
zagotavljati sredstva za vzdrževanje in obratovanje
hidrantnega omrežja iz svojih proračunskih sredstev.
Do sprejetja uredbe pristojnega ministrstva o zaščiti
vodnih virov, se na območju občin uporabljajo obstoječi
odloki in strokovne podlage o zaščiti vodnih virov, ki
določajo 1., 2. in 3. varstveni pas.
57. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati
naslednji odloki:
-

Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list SRS,
št. 22/88), ki ga je dne 25.05.1988 sprejela
Skupščina občine Žalec
Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in
čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih
voda v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 104/05)
58. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in Občinskem
Informatorju - Uradne objave Občine Vransko.
Številka: 3540/2011-01
Vransko, 13. 12. 2011
Župan Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l. r.,
Župan Občine Polzela
Ljubo Žnidar l. r.,
Župan Občine Prebold
Vinko Debelak l. r.,
Župan Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.,
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Župan Občine Žalec
Janko Kos l. r.,

Številka 14/2011 – 23. 12. 2011
2. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1UPB1-Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06,
33/07, 57/08, 70/08), 3., 17., 26., 192. in 202. člena
Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4-Uradni list RS, št. 3/07,
29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 76/08), 7. člena Statuta
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, s
spremembami), 7. člena Statuta Občine Polzela (Uradni
list RS, št. 90/07, s spremembami), 6. člena Statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06, s
spremembami), 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni
list RS, št. 44/99, s spremembami), 7. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/2010, 53/2010) in
16. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št.
16/05, s spremembami), so občinski sveti občin
Braslovče, Polzela, dne 01.12.2011, Prebold dne
28.11.2011, Tabor, Vransko, dne 13.12.2011 in Žalec,
kot ustanoviteljic Javnega komunalnega podjetja Žalec,
d.o.o. (JKP Žalec, d.o.o.), sprejeli
ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok določa pogoje in način izvajanja obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v
nadaljevanju: javna služba) na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (v
nadaljevanju: občine).
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi ter uporabi
objektov in naprav za izvajanje javne službe je
opredeljena v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi
javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (v
nadaljevanju: Tehnični pravilnik) (Uradni list RS, št.
66/07, 16/08).
2. člen
(namen)
Namen odloka je:
- zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe,
- uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje
okolja in posebej na varovanje voda,
- zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov
financiranja in nadzora izvajanja javne službe.
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Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

(11) Območje izvajanja javne službe je območje celotne
občine ali njenega dela, za katero morata biti s predpisi
občine in v skladu s to uredbo določena način in obseg
izvajanja javne službe.

(1) Komunalna odpadna voda je voda, skladna s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(12) Javna površina je površina grajenega javnega
dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba
je pod enakimi pogoji namenjena vsem.

(2) Padavinska odpadna voda je voda, skladna s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(13) Javna kanalizacija je kanalizacija, skladna s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(3) Industrijska odpadna voda je voda, skladna s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(14) Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo
opremo, ki so namenjeni odvajanju komunalne in
padavinske odpadne vode iz stavbe v javno
kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico,
malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, ali malo komunalno čistilno napravo
iz sedmega odstavka 7. člena Uredbe.

(4) Komunalna čistilna naprava je naprava, skladna s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne
vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(5) Mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju:
MKČN) je naprava, skladna s predpisom, ki ureja
emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in kanalizacijo.
(6) Greznica je gradbeni objekt za anaerobno obdelavo
komunalne odpadne vode, v katerem se le-ta pretaka iz
usedalnega prekata v enega ali več prekatov za
anaerobno obdelavo odpadne vode, obdelana pa se na
iztoku iz tega objekta odvaja v okolje običajno z
infiltracijo v zemljo.
(7) Obstoječa greznica je greznica, skladna s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne
vode iz MKČN.
(8) Nepretočna greznica je greznica, skladna s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne
vode iz MKČN.
(9) Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE)
je enota za obremenjevanje vode, določena s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(10) Obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na
območju komunalne ali skupne čistilne naprave pred
njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred njegovim
odstranjevanjem.
K obdelavi blata se štejejo vsi postopki obdelave letega, ki se lahko izvajajo na območju komunalne ali
skupne čistilne naprave, kot so stabiliziranje,
kondicioniranje, sušenje, dezinfekcija in podobno, s
katerimi se doseže:
- učinek stabilizacije blata skladno s predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, in
- ustrezne učinke za nadaljnjo uporabo ali postopke
predelave ali odstranjevanja obdelanega blata skladno s
predpisi, ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu, ali predpisi, ki urejajo ravnanje z
odpadki.

(15) Kanalizacijski priključek je kanalski vod s
pripadajočimi objekti in napravami, ki poteka po
parcelah v zasebni lasti in po javni površini ter
predstavlja kanalizacijski vod od prvega revizijskega
(priključnega) jaška na parcelni meji uporabnika do
priključnega mesta na javni kanalizaciji; če revizijskega
jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski
priključek poteka do zunanje stene stavbe.
(16) Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) je sistem
kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in
tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj,
črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne
vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in
podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in
padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju
industrijske odpadne vode iz dveh ali več sekundarnih
kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z
navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali
čistilno napravo padavinske odpadne vode. Na
primarnem omrežju ni kanalizacijskih priključkov.
(17) Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne
kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno
omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi
povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr.
peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za
prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega
vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni
odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, ki
nastaja na območju poselitve ali njegovem delu, lahko
pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, ki nastaja
na območju poselitve ali njegovem delu in se čisti v
komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno
omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali
skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske
odpadne vode ali z navezavo na primarno omrežje.
(18) Javni kanalizacijski sistem je hidravlično
samostojen sistem primarnega ali sekundarnega
omrežja z enim iztokom, ki je namenjen izvajanju javne
službe in ga upravlja en izvajalec javne službe. Iztok iz
javnega kanalizacijskega sistema je skladno z uredbo
končni iztok iz javnega kanalizacijskega sistema ali
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navezava na komunalno čistilno napravo, skupno
čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske
odpadne vode ali navezava na drug javni kanalizacijski
sistem. Komunalna čistilna naprava, skupna čistilna
naprava ali čistilna naprava padavinske odpadne vode,
ki je namenjena izvajanju javne službe, se šteje za
samostojni javni kanalizacijski sistem.

Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec je Javno
komunalno podjetje Žalec, d.o.o. (v nadaljevanju
izvajalec), razen na območju občine Polzela, kjer je v
naselju Andraž nad Polzelo izvajalec Komunalno
podjetje Velenje, d.o.o. in na območju občine Žalec, kjer
je v naselju Levec izvajalec VODOVOD KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o., Celje.

(19) Območje poselitve je območje, skladno s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne
vode iz komunalnih čistilnih naprav ali skladno s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne
vode iz MKČN.

5. člen
(program odvajanja in čiščenja)

(20) Vodovarstveno območje je območje, skladno s
predpisom, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s
pitno vodo.
(21) Kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture.
(22) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne
infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije.
(23) Ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je
čiščenje vode, skladno s predpisom, ki ureja emisije
snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih
naprav.
(24) Obstoječa stavba je stavba, za katero je izdano
gradbeno dovoljenje, skladno s predpisi, ki urejajo
graditev objektov pred 14. decembrom 2002 ali ki je v
uporabi pred tem dnem.
(25) Usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma
MKČN, vgrajen neposredno za dotočno cevjo,
namenjen shranjevanju in gnitju blata, izdelan iz
nepropustnega betona ali drugega nepropustnega
materiala. Lahko je izveden kot usedalnik blata ali
kombiniran objekt za blato in odpadno vodo (v
nadaljevanju: usedalnik blata).
(26) Uporabnik javne kanalizacije je lastnik stavbe,
najemnik stavbe ali druga oseba, ki uporablja stavbo ali
del stavbe, kjer nastaja komunalna odpadna voda.
II. ORGANIZIRANOST IN OBMOČJE IZVAJANJA
JAVNE SLUŽBE
4. člen
(izvajalec javne službe)
• Občine so lastnice objektov in naprav za odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in
zagotavljajo izvajanje javne službe v obliki javnega
podjetja na celotnem območju občin v obsegu in pod
pogoji, določenimi s tem odlokom.
• Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode ter upravljavec objektov in naprav za
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode na celotnem območju občin Braslovče,
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Občine zagotavljajo izvajanje storitev javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda na vseh
poselitvenih območjih na svojem območju v skladu z
Uredbo o odvajanju, izvajalec pa skladno s predpisi
izvaja javno službo na navedenem območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec,
skladno s Programom odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: program),
ki ga izdela skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode (v
nadaljevanju: uredba) in objavi na spletni strani podjetja.
6. člen
(čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na
območju občin se prostorsko zagotavlja:
- v Centralni čistilni napravi Kasaze za komunalne in
padavinske odpadne vode, ki se vanjo odvajajo prek
javnega kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so na to
omrežje priključena;
- v MKČN zmogljivosti do 2.000 PE za komunalne
odpadne vode, ki se odvajajo prek javnih kanalizacijskih
omrežij iz območij, ki so priključene nanje in z njimi
upravlja izvajalec javne službe,
- v obstoječih in nepretočnih greznicah ali MKČN za
komunalne odpadne vode iz stavb oziroma drugih
objektov (v nadaljevanju: objektov), ki niso priključeni na
javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali
upravljavec, ki ga potrdijo lastniki.
7. člen
(lokacija prevzema vsebin greznic in blata MKČN)
Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se
prostorsko zagotavlja v Centralni čistilni napravi
Kasaze.
8. člen
(izvajanje javne službe)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec
javne službe na območju ali njegovem delu, ki je
opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati:
• odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, in
• odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje
javne kanalizacije.
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(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe
upravljati male čistilne naprave in nepretočne greznice v
skladu z uredbo.

priključitev na javno kanalizacijo (v nadaljevanju:
soglasja za priklop) ter potrdila, pri čemer mora
investitor k vlogi predložiti:

(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in
čiščenje:

1. Za smernice in mnenja:

• padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo s površin, ki niso javne površine, in
• industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo.
(4) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne
službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne
kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne
infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture.
(5) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec
javne službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči
škodljive vplive na življenje ali zdravje ljudi in živali,
okolje in lastnino.
(6) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za
stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z
javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno
zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
- redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter
obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
- prevzem blata iz obstoječih (pretočnih) greznic
najmanj enkrat na tri (3) leta,
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri
uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat
na tri (3) leta,
- prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo
ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki
urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav in
- evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata
oziroma odplak.
(7) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz
cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka in se
ureja v skladu z 9. členom uredbe (drugi standardi
opremljenosti).
III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
(upravni postopki – javna pooblastila)
Izvajalec javne službe izdaja smernice za načrtovane
predvidene prostorske ureditve (v nadaljevanju:
smernice),
mnenja
k
dopolnjenim
predlogom
prostorskega akta (v nadaljevanju: mnenja), projektne
pogoje k idejni zasnovi, projektom itd. (v nadaljevanju:
pogoje), soglasja k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja (v nadaljevanju: soglasja) in soglasja za

- dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem
načrtovanju.
2. Za projektne pogoje:
• dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov,
• idejno zasnovo in situacijo obstoječega stanja,
• situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi
komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo
nahajali na lokaciji,
• opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode.
3. Za soglasje k projektnim rešitvam in projektni
dokumentaciji
za
spremembo
namembnosti,
rekonstrukciji in odstranitvi objektov:
• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
kanalizacijskega priključka,
• situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
• soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel prek katerih
bo potekal kanalizacijski priključek oziroma ustrezen
pravno veljaven dokument, ki nadomesti soglasje
lastnika,
• soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi
komunalnimi vodi (po potrebi),
• načrt interne kanalizacije,
• dokumentacijo, vezano na odvajanje in čiščenje
odpadnih komunalnih in padavinskih voda, če se objekt
gradi na območju, ki ni opremljeno z javnim
kanalizacijskim sistemom,
• strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je
to določeno s predpisi.
4. Za soglasje za priključitev, če ni bilo izdano že v
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
• pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
pravici gradnje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov in urejanje prostora,
• katastrski načrt (načrt parcele),
• situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
• načrt interne kanalizacije,
• dovoljenje občine oziroma države za prekop cestišča,
• pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju
overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal
kanalizacijski priključek oziroma sodno odločbo, ki
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nadomesti soglasje ali pogodbo o zagotavljanju
odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in
padavinske vode, če je to predpisano.
5. Za soglasje za priključitev obstoječih stavb oziroma
drugih inženirskih objektov:
• gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe ali inženirskega objekta,
• projekt kanalizacijskega priključka,
• projekt interne kanalizacije ali potrdilo upravljavca o
pregledu interne instalacije,

10. člen
(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije)
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti
obravnavana kot javna kanalizacija, je investitor
novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežja
dolžan po končani gradnji s pogodbo le-te predati v last
občini.
(2) Za prevzem objektov in omrežij javne kanalizacije iz
prvega odstavka tega člena mora biti predložena
naslednja dokumentacija:
- gradbeno dovoljenje,

• projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka,

- projekt izvedenih del,

• podatke o količini in vrsti odpadne vode,
biorazgradljivosti in količini organskih snovi ali nevarnih
snovi v odpadni vodi v primeru industrijskih odpadnih
vod,

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

če gre za

- zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in
jaškov v skladu z veljavnim standardom (SIST EN
1610),

• projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrijske
odpadne vode,

- poročilo o pregledu s kamero za pregled kanalov s
predloženim video posnetkom,

• pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju
overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal
kanalizacijski priključek oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje,

- dokazila o vgrajenih materialih in opremi,

• program predpisanih prvih meritev,
industrijske odpadne vode,

• pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne in padavinske vode.
6. Za soglasje za ukinitev priključka:
• situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in
kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
• potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali
spremembi namembnosti stavbe.
7. Za soglasje k spremembam:
• projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se
uporablja 5. točka tega člena, gradbenega dovoljenja pa
ni potrebno predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom
1967; to lastnik objekta dokaže z veljavno uradno
listino.
Upravljavec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri
tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajene
javne infrastrukture.
Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične
podatke iz katastra, ki jih izda upravljavec na zahtevo
investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega
člena, upravljavec zaračuna materialne stroške po
merilih in tarifi storitve javne službe, ki so določene v
ceniku upravljavca.
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- zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
- uporabno dovoljenje,
- garancijske izjave,
- overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici
dostopa do omrežja in objektov javne kanalizacije,
- prve meritve za MKČN,
- okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za ČN, za katere je
OVD potrebno.
(3) Izvajalec lahko s soglasjem občine z namenom
racionalizacije postopkov po lastni strokovni presoji za
konkretne
primere
zmanjša
obseg
potrebne
dokumentacije iz drugega odstavka tega člena.
11. člen
(sistem odvajanja)
Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem
in mešanem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja
in obnove obstoječega omrežja se morajo graditi v
ločenem sistemu, razen v primeru, ko padavinske vode
ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika
oziroma ni možnosti ponikanja ali so padavinske vode
tako močno onesnažene, da jih ni možno odvajati v
vodotok ali ponikati.
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IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI
SO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski
priključek poteka do zunanje stene stavbe;

12. člen
(objekti in naprave javne kanalizacije)

- objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda,
peskolovi in lovilci olj;

Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno
in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi
povezane tehnološke naprave, kot so:

- interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in
napravami v stanovanjski stavbi ali drugih objektih ter
izven nje/njih;

- kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in
padavinske odpadne vode,

- nepretočne greznice, obstoječe greznice ter male
komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od
50 PE.

- črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske
odpadne vode,
- revizijski jaški za priključevanje objektov na javno
kanalizacijo, ki so na zemljišču lastnika objekta,
- objekti in naprave vakuumske kanalizacije,
- male komunalne čistilne naprave velikosti najmanj 50
PE,
- razbremenilniki visokih vod,
- zadrževalni in pretočni bazeni,
- drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne
kanalizacije (odprti kanalski jarki, prevzeti v najem in
upravljanje upravljavca).
Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja
upravljavec.
Upravljavec ima ves čas pravico dostopa do
kanalizacijskih objektov in naprav v lasti občine z
namenom zagotavljanja rednega vzdrževanja in
kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča, na
katerem so objekti in naprave javne kanalizacije.
Upravljavec je praviloma dolžan po opravljenem rednem
ali izrednem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče
v prvotno stanje v roku 14-ih dni po izvedenih del.
Šteje se, da je javna kanalizacija zgrajena in se objekt
nanjo mora priključiti (mesto priključitve na javno
kanalizacijo od objekta oziroma parcelne meje lastnika
objekta), če je letna obremenitev zaradi nastajanja
komunalne odpadne vode, preračunana na 1m dolžine
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev
na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje
komunalne odpadne vode pa je možno brez naprav za
prečrpavanje.
13. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
(1) Naprave in objekti uporabnika so:
- kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in
poteka od mesta priključitve na sekundarno
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno
zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je
priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška

(2) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov
ter črpalnih naprav za odvajanje komunalne odpadne in
padavinske vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je
sestavni del objekta in je v zasebni lasti. Kanalizacijski
priključek mora biti izveden tako, da na objektu ne
nastane škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije.
Odvajanje odpadne vode iz prostorov objekta, ki so nižji
od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem na
nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko
odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V
primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost
poplav, je potrebno odpadne vode črpati nad
zajezitveno črto, od tega nivoja pa gravitacijsko odvajati
v revizijski jašek priključnega kanala. Zajezitvena črta
predstavlja nivo zemljišča, po katerem poteka javna
kanalizacija.
(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski
jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni
cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa
za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda.
Revizijski jašek je del javne kanalizacije in mora biti
praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do
njega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik.
Mesto revizijskega jaška določita projektant in izvajalec
v projektni dokumentaciji ob izgradnji javne
infrastrukture.
(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na
zemljišču, ki je v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega
objekta za postavitev revizijskega jaška predložiti
izvajalcu notarsko overjeno služnostno pogodbo ali
izjemoma soglasje lastnika zemljišča, na katerem je
možno postaviti revizijski jašek. Naprave in objekte iz
tega člena odloka upravlja in vzdržuje lastnik objekta na
svoje stroške.
14. člen
(obveznosti, vezane na priključitev objektov)
• Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali
rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta ali
preureditev obstoječega priključka objekta na javno
kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi
izdanega soglasja za priključitev; komunalna odpadna
voda se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.
• V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj
območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z
javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi
nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1
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m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za
priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE,
odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki
nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav
za prečrpavanje. Podrobneje so pogoji opredeljeni v
veljavni Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode.
• Izvajalec mora lastnika objekta v roku 30 dni po
prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo
obvestiti, da je priključitev njegovega objekta na javno
kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za
priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora
pod nadzorom izvajalca opraviti v roku šestih mesecev
od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
• Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne
kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska
voda v greznico ali MKČN, se mora priključiti na javno
kanalizacijo tako, da lastnik na svoje stroške greznico
ali MKČN odstrani ali očisti in izključi iz sistema
odvajanja odpadne vode ter upravljavcu dopusti nadzor
nad izvedenimi deli.
• Izvajalec javne službe lahko skladno s predpisi in v
soglasju za priključitev na kanalizacijo določi uporabniku
storitve javne kanalizacije obveznost, da opravlja
periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode v
skladu s kriteriji, določenimi v Tehničnem pravilniku o
javni kanalizaciji. Navedene obveznosti uporabnik izvaja
na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne
stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave.
Uporabnik redno dostavlja izvajalcu poročila o
opravljenih meritvah v skladu z veljavnimi predpisi.
• Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo tehnološko
odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma
4.000 m3 na leto, morajo v roku enega leta po
uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto v skladu z
zahtevami izvajalca javne službe.
• Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez
posebnega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.
15. člen
(načini priključitve)
• Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v
lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek
na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije
terena ali ko to zahtevata položaj in velikost objektov se
izjemoma skladno s soglasjem izvajalca dovoli tudi
izgradnja dveh ali več priključkov.
• Vsak objekt se praviloma priključuje na javno
kanalizacijo preko svojega priključka. V primerih, ko se
pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali
racionalno, je dovoljena priključitev po navodilih
izvajalca več objektov preko enega skupnega
kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati
vsi lastniki tega priključka. V tem primeru je priključek v
zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.
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16. člen
(pogoji priključitve)
• Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na
podlagi vloge lastnika objekta in ob izpolnitvi naslednjih
pogojev:
- da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca,
- da je pridobljeno soglasje in so poravnane vse
obveznosti do lastnika infrastrukture,
- da to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba javne
kanalizacije.
• Lastnik je dolžan vlogo za izvedbo priključka na
revizijski jašek javne kanalizacije podati najkasneje v
osmih dneh pred izvedbo del. Izdajanje strokovnih
navodil, pregled in prevzem kanalizacijskega priključka
izvede izvajalec na stroške uporabnika.
17. člen
(izvajanje priključkov)
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec
javne službe ali drug, za to usposobljen in registriran
izvajalec gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z
Zakonom o graditvi objektov pod nadzorom izvajalca
javne službe.
18. člen
(material priključkov)
Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz
materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustrezajo
evropskim normativom (SIST EN) na tem področju.
Podrobnejše zahteve so navedene v Tehničnem
pravilniku o javni kanalizaciji.
19. člen
(padavinske in drenažne vode)
V mešani sistem javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati
padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice,
če obstaja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v
bližnji vodotok.
V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI
NISO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO
20. člen
(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod)
(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja
odpadne vode, velja za lastnike novih objektov
obvezna izgradnja MKČN oziroma nepretočne greznice
v skladu z veljavno Uredbo o malih komunalnih čistilnih
napravah in Uredbo o emisiji snovi (Uradni list RS, št.
47/05, 45/07, 79/09).
(2) Na območjih, kjer po operativnem programu
opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena
gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih
objektov dolžni obstoječe pretočne greznice odstraniti iz
uporabe v zakonsko predpisanih rokih in jih nadomestiti
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z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (v
nadaljevanju: MKČN) ali nepretočnimi greznicami, ki
morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom
glede tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene
odpadne vode. Dodatno obdelavo odpadne vode je
treba izvesti z ustrezno membransko filtracijo ali
dodatno obdelati na drug način do takšne stopnje, da
niso preseženi mikrobiološki parametri, ki so predpisani
za komunalne čistilne naprave. Posamezni uporabniki
lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim
kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne
kanalizacije; za upravljanje s temi objekti pa morajo
pooblastiti odgovornega upravljavca naprav.
(3) Skladno z Uredbo o malih komunalnih čistilnih
napravah izvajalec na stroške uporabnika izdela
obratovalni monitoring oziroma za
naprave do
zmogljivosti 50 PE izdela oceno obratovanja, ki se
izdela po zakonsko predpisanem navodilu in na
zakonsko predpisanem obrazcu v skladu s Pravilnikom
o prvih meritvah (Uradni list RS, št. 54/2011).
(4) Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:
- način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v malo komunalno čistilno napravo, v zvezi s
prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav,
- način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v
zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav,
- izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne
odpadne vode iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na
količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
- skladnost male komunalne čistilne naprave s
standardi, navedenimi v Uredbi o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav ali s priporočili o stanju tehnike čiščenja
komunalne odpadne vode v malih komunalnih čistilnih
napravah, ki jih ministrstvo objavlja na svojih spletnih
straneh,
- vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav.
(5) Ceno izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa ter izdelave ocene obratovanja kot storitev
javne službe potrdi skupščina podjetja na predlog
izvajalca v skladu z merili iz predpisa, ki ureja
oblikovanje cen obveznih občinskih GJS varstva okolja.
21. člen
(prevzem blata iz čistilnih naprav)
Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in
obdelavo blata iz pretočnih greznic in MKČN ter
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic na
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celotnem območju občin v obsegu in rokih, določenih v
8. členu tega odloka. Izvajalec na podlagi Programa
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (v nadaljevanju: Program) vsako leto do
25. decembra pripravi načrt izvajanja prevzema in
zagotavljanja ravnanja, čiščenja in obdelave blata za
naslednje leto.
22. člen
(obstoječe greznice)
(1) Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi
izvajalec
na
podlagi
razpoložljive
projektne
dokumentacije oziroma popisa stanja na terenu.
Ugotovljena odstopanja se na podlagi dejanskih meritev
uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem prevzemu
blata.
(2) Pogostost praznjenja usedalnika blata za
posameznega uporabnika določi izvajalec v Programu
odvajanja in čiščenja na podlagi prostornine usedalnika
blata in v skladu z veljavno uredbo (najmanj enkrat na
tri leta).
23. člen
(način obveščanja in praznjenja greznic)
(1) Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti
opravljanja obvezne storitve javne službe prevzema
blata oziroma komunalne odpadne vode najprej
obvestiti telefonsko ali elektronsko. V kolikor praznjenje
ni izvedeno v roku 8-ih dni po dogovorjenem terminu,
izvajalec uporabnika v skladu z veljavno uredbo obvesti
pisno (dopis, elektronsko) s povratnico (priporočen
dopis ali elektronsko potrdilo o prejemu obvestila)
najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja storitve. V
obvestilu mora navesti datum in okvirni čas svojega
prihoda.
(2) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico
enkratne prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne
more biti daljša od treh mesecev. O takšni nameri mora
uporabnik izvajalca pisno obvestiti najmanj 8 dni pred
predvideno izvedbo storitve.
(3) Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve
ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter
s tem onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne
omogoča opravljanja storitev, mora plačati nastale
stroške po ceni za prevzem blata. Stroška ravnanja z
blatom izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravičen
zaračunati.
(4) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz
tretjega odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše
odsotnosti upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali
višja sila) ni mogel odpovedati najavljenega časa
opravljanja storitev.
(5) Občine za posamezne stavbe ali skupine stavb, do
katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim
prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega
blata, ni mogoč, opredelijo izvajanje službe v omejenem
obsegu in s posebnimi prevoznimi sredstvi. Omejen
obseg in način izvajanja storitve sta opredeljena v
Programu, ki ga za obdobje štirih let pripravi izvajalec.
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24. člen
(ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic)

- redno obračunavati storitve javne službe in izvajati
izterjavo dolgovanih zneskov;

Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne
odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža
samo na sprejem v Centralno čistilno napravo Kasaze,
zato je prepovedano odvažanje in odlaganje v okolje
(kmetijska in ostala zemljišča), v površinske ali
podzemne vode ali javno kanalizacijo.

- izvajati preglede javne kanalizacije in kanalizacijskih
priključkov ter MKČN;

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN
UPORABNIKOV
25. člen
(pravice in obveznosti izvajalca)
Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje
pravice in obveznosti:
- zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se
odvajajo v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
skladno z veljavno uredbo;
- zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne
vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije;
- zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso
javne površine, in industrijske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo. Navedene storitve izvajalec
javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne
kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne
infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture;

- izvajati obnovitvena dela v skladu z zagotovljenimi
finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
- uporabnikom omogočati priključevanje objektov na
javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih
o tem obveščati v rokih, določenih v tem odloku;
- izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo
odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih
naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode ter
izvajati potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznosti
njihovega delovanja;
- iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka
in interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika,
- izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev
delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in
drugih nesrečah oziroma priprave za nadomestno
začasno odvajanje odpadne vode in v okviru priprav
izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja;
- voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov,
organov lokalne skupnosti ter državnih organov in služb
na podlagi Zakona o javnih gospodarskih službah,
Zakona o lokalni samoupravi in odloka, vendar v skladu
s predpisi o varstvu osebnih podatkov;

- zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz
pretočnih greznic in MKČN;

- izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco
o njih;

- zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic;

- izvajati druge obveznosti tega odloka.

- izdelovati Program odvajanja in čiščenja v skladu z
veljavno uredbo;
- na poziv občine sodelovati pri izdelavi programskih
rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja
stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo;
- izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN
ter voditi ustrezne evidence o teh objektih;

26. člen
(vzdrževanje in izvajanje obnov/investicij)
Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi
izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu
s predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji
osebi, ki je strokovno usposobljena za ta dela. Stroški
za vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve javne
službe.

javne

Investitor v obnovo javne kanalizacije je občina, ki pa
izvajalca javne službe s tem odlokom pooblašča za
vodenje in nadzor obnovitvene investicije v višini letne
najemnine, pobrane za infrastrukturo v imenu in za
račun občine (v tujem imenu in za tuj račun).

- voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi in
druge evidence;

Investitor v novogradnjo javne kanalizacije je občina, ki
pa izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za
vodenje in nadzor investicije.

- izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in
državne službe predpisana poročila v zvezi z
dejavnostjo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na
območjih z urejeno javno infrastrukturo ali pa brez nje;

Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec
javne službe, ampak tretja oseba, mora izvajalec javne
službe zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno

- obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah
odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev;
- voditi kataster o objektih in napravah
kanalizacije na stroške lastnika infrastructure;
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kanalizacijsko omrežje, izvajalec pa mora tak nadzor
omogočiti in plačati stroške nadzora.
V primeru rekonstrukcije javne kanalizacije so priključki
v cestnem telesu in izvedba revizijskega jaška na
zemljišču lastnika objekta strošek obnove kanalizacije,
ki se financira iz javnih sredstev.
Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez
soglasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih
objektov in naprav, MKČN in greznic, vendar mora
pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča.
27. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali
solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec, priključenega na javno kanalizacijo
oziroma koristnik storitve javne službe. V primeru, da
uporabnik objekt, del objekta ali utrjenega zemljišča
preda v najem, je dolžan skleniti sporazum o načinu
plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih, če želi
obveznost plačila storitev javne službe prenesti na
najemnika.
(2) Uporabniki imajo naslednje pravice in obveznosti:
- zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno
z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim
soglasjem upravljavca;

- obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni
kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih
napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na
obratovanje javne kanalizacije;
- uporabniki ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu
uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti;
- pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in drugih spremembah na stavbi ali
inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvod komunalne
odpadne in padavinske vode; v roku 15 dni od nastanka
spremembe, ki je možna po poravnavi vseh zapadlih
obveznosti. V primeru spremembe uporabnika mora
poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo popisa števca,
ki je relevanten trenutek za določitev novega
uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne
službe in uporabnikom. Če se popis ne izvede, se
storitve javne službe zaračunavajo novemu uporabniku
enako, kot staremu in jih je dolžan novi uporabnik
poravnavati, ter od datuma prejema pisnega obvestila
starega uporabnika;
- plačevati stroške storitev javne službe;
- obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in
lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na
izvajanje javne službe;
- upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri
odvajanju in čiščenju odpadne vode.

javno

(3) Uporabniki se ne smejo priključiti na javno
kanalizacijo brez soglasja upravljavca.

- pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene,
kot to določa ta odlok;

(4) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte
javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove
dostopnosti, zlasti revizijskih jaškov.

- vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo
in vse naprave, vgrajene vanjo;

28. člen
(posegi v območju kanalizacije)

- vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti
odpadne vode;

Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne
kanalizacije. Na vplivnem območju kanalizacije (45.- 47.
člen Tehničnega pravilnika) se ne sme graditi objektov,
spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega
omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih
aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na
kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in
vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v
obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave
drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod
odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.

- odvajati komunalne odpadne
kanalizacijo, kjer je le ta zgrajena;

vode

v

- vzdrževati obstoječo greznico, nepretočno greznico ali
MKČN;
- izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih
odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod;
- omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni
kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;
- omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe
greznice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem
njene vsebine;
- omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in
sestavo odpadne vode;
- obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu
omogočiti pregled in pred zagonom predati predpisano
dokumentacijo o ustreznosti MKČN;

Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in
naprave v prvotno stanje.
Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega,
elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežje ipd.)
morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah
zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave
nepoškodovane.
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29. člen
(odškodnina)
Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati
odškodnino za dokazano škodo, nastalo zaradi
prekinitve odvajanja komunalne odpadne vode po krivdi
izvajalca oziroma opustitve vzdrževanja javne
kanalizacije, ko le-ta ni izvedel vseh potrebnih ukrepov,
da bi preprečil škodljive vplive na življenje in zdravje
ljudi, živali, okolja in lastnine.
VII. VIRI FINANCIRANJA
30. člen
(viri financiranja)
Javna služba se financira iz:
• cene storitev javne službe,
• proračunskih sredstev občine,
• drugih virov.
31. člen
(proračunska sredstva občine)
Če cena storitev javne službe ne zadošča za pokrivanje
vseh stroškov javne službe in predpisanega donosa,
občina za ta del na podlagi predračuna izvajalca javne
službe tekoče mesečno izvajalcu zagotavlja subvencijo
za pokrivanje tega nepokritega dela cene in
predpisanega donosa. Po poteku poslovnega leta
izvajalec javne službe opravi končni obračun rezultata
javne službe, pri čemer se opravi poračun v obliki
vračila ali pa dodatnega plačila subvencije tako, da je
zagotovljeno pokritje vseh stroškov in predpisanega
donosa na ravni te javne službe brez upoštevanja
rezultata tržne dejavnosti do 31.03. za preteklo leto.
VIII. MERITVE IN OBRAČUN
32. člen
(elementi za obračun)
(1) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode se
uporabnikom zaračunavajo naslednje storitve javne
službe:
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode za objekte, ki so priključeni na javni
kanalizacijski sistem;
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode, vezane na nepretočne greznice,
- storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN.
(2) Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda, so razdeljeni v naslednji
skupini:

27 | S t r a n

Številka 14/2011 – 23. 12. 2011
- uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
- vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
(3) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v
kmetijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska
zemljišča, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in
čiščenja odpadne vode, če zagotovijo ločeno merjenje
porabljene pitne vode, namenjene za izvajanje
kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja kriterij, ki je
enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode
preko števca porabe pitne vode.
Uporabnik je lahko tudi najemnik stavbe, inženirskega
objekta ali dela stavbe oziroma inženirskega objekta ob
pogoju, da se najemodajalec, najemnik in izvajalec
dogovorijo o načinu plačevanja stroškov javne storitve
in poroštvih.
33. člen
(cena)
Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena
iz omrežnine, stroškov izvajanja storitev javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih
odpadnih voda ter stroškov okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda, ki se na računu prikazujejo
ločeno.
34. člen
(enota količine)
(1) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode,
ki nastaja v stavbi, ki je priključena na javni
kanalizacijski sistem, je izražena v m3 dobavljene pitne
vode iz vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja
odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje
in čiščenje odpadnih voda in velja tudi za prevzem
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in njen
odvoz in ravnanje z njimi na komunalni čistilni napravi.
Uporabniki plačujejo odvedeno vodo v enaki količini in v
enakih obdobjih, kot jo plačujejo za porabljeno pitno
vodo.
(2) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode,
ki nastaja v stavbi, kjer ni zgrajenega javnega
kanalizacijskega sistema, je izražena v kom/mesec ali v
m3/mesec dobavljene pitne vode iz vodovodnega
omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda. Cena storitve
je lahko preračunana na enakomerne časovne intervale
v okviru rokov, določenih z veljavno uredbo ali se določi
na podlagi m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega
omrežja in vključuje stroške prevzema blata in ravnanja
z blatom.
(3) Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve
porabe pitne vode, se količina odpadnih voda določi na
način iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (normirana
poraba po DN 13 ali 0,15 m3 na osebo na dan).
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(4) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s
streh in utrjenih površin se na območju občin, za katere
velja ta odlok, šteje kot javna služba. Enota količine
storitve za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne
vode s streh in utrjenih površin je izražena v m3 in se
obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno
površino strehe in utrjeno površino, s
katere se
padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo
ali čisti na komunalni čistilni napravi. Za količino
padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna
količina padavin, ki pade na utrjeno javno površino ali
streho, pri čemer se za povprečno letno količino šteje
povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih
petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v
okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj.
(5) Obračunano količino padavinske odpadne vode
lahko izvajalec v primeru izvedbe ukrepov zadrževanja
ali zmanjševanja količin pri uporabniku zmanjša za
največ 50%.
(6) Na količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega
člena, se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati
monitoring onesnaženosti vode, upošteva še faktor
onesnaženosti, ki se ugotavlja v skladu s Tehničnim
pravilnikom.
(7) Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja komunalne odpadne vode so stroški,
skladni s predpisi, ki določajo okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja.
35. člen
(način obračuna stroškov storitve)
(1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, ki je
priključena na javni kanalizacijski sistem, se
uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne
vode v preteklem obračunskem obdobju ali v
akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v
preteklem obračunskem obdobju. Dejansko porabo se
ugotavlja najmanj enkrat letno, ko se izvede tudi
poračun akontacij.
(2) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, kjer ni
zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema, se
uporabnikom zaračuna v kom/mesec in so lahko
preračunani na enakomerne časovne intervale v okviru
rokov, določenih z veljavno uredbo ali na osnovi
dejanske porabe pitne vode, izražene v m3/mesec v
preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah,
določenih glede na porabo pitne vode v preteklem
obračunskem obdobju.
(3) Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne
vode se uporabnikom zaračunava mesečno. Stroške
odvajanja in čiščenja padavinske odpadne padavinske
vode se zaračunava za zasebne utrjene površine, ki
niso večje od 100 m2 in ki pripadajo stavbi, iz katere se
odvaja komunalna in padavinska odpadna voda iz streh.
(4) Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve
najpozneje v 8-ih dneh od datuma izstavitve računa,
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razen če zakon ne določa drugače oziroma ni s
pogodbo določen drugačen rok plačila.
36. člen
(oblikovanje cen storitev)
(1) Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda
pripravi izvajalec javne službe skladno z določili tega
odloka in skladno z zakonskimi predpisi o določanju cen
komunalnih storitev v Republiki Sloveniji, potrjujejo pa
jih občinski sveti občin.
(2) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z
Zakonom o DDV.
37. člen
(obveznost plačila storitev)
(1) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in
stroške čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz
katerega se oskrbujejo.
(2) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in
stroške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na
javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.
(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode se uporabnikom zaračunava mesečno v obliki in
na način kot se obračunava oskrba s pitno vodo.
38. člen
(plačilo računov in ugovor)
Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva
zapadlosti računa.
Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh
po prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti
izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko
upravljavec prekine dobavo vode.
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima
pravico, da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni
ugovor pri upravljavcu. Upravljavec je dolžan na pisni
ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 15
(petnajstih) dni od prejema ugovora in v tem roku ne
sme prekiniti dobavo vode. Ugovor na izdan račun ne
zadrži plačila. V kolikor uporabnik računa ne poravna
niti v 15 (petnajstih) dneh po prejemu pisnega
odgovora, se mu izda pisni opomin. Če tudi takrat
uporabnik računa ne poravna, se mu sedem dni po
prejemu opomina prekine dobava pitne vode ter se
začne postopek izterjave po sodni poti.
39. člen
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda)
(1) Uporabniku se prekine dobava vode iz javnega
vodovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča
nevarnost za vodni vir ali javni vodovod.
(2) Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez
objave prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda
v naslednjih primerih:
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- stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega
priključka ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno
delovanje javne kanalizacije,
- priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden
skladno s soglasjem upravljavca ali je izveden brez
soglasja upravljavca,
- uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev
drugega uporabnika na svoj kanalizacijski priključek,
- uporabnik ravna v nasprotju z določili Pravilnika o
tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za
odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter
padavinskih voda,
- uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča
nevarnost za neoporečnost pitne vode,
- kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne
ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,

Številka 14/2011 – 23. 12. 2011
41. člen
Pravna oseba upravljavec javne kanalizacije se kaznuje
z globo 1.000,00 EUR :
• če ne izpolnjuje obveznosti iz 4., 5., 6. in 11. alineje
25. člena tega odloka;
• če dopusti priključitev uporabnika na javno kanalizacijo
brez izdanega soglasja za priključitev na podlagi 1.
odstavka 14. člena tega odloka;
• če prekine dobavo vode v nasprotju z 38. členom tega
odloka.
Odgovorna oseba pravne osebe se za prekršek iz tega
člena kaznuje z globo 250,00 EUR.
42. člen

- uporabnik se ne priključi na javno kanalizacijo skladno
z določili tega odloka,

Pravna oseba uporabnik javne kanalizacije se kaznuje z
globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo, pa z globo 2.500,00 EUR:

- uporabnik ne opusti greznice skladno s 14. členom
tega odloka,

• če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja
upravljavca (3. odstavek, 27. člen);

- če uporabnik ne plača računa skladno s pogoji
predhodnega člena,

• če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije na
območjih, kjer je to obvezno (1. odstavek, 14. člen);

- če izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika,
izdelan pri pooblaščeni organizaciji, izkazuje neustrezno
sestavo.

• če ne izpolnjuje obveznosti iz 1., 2., 8., in 9. alineje 2.
odstavka 27. člena odloka.

Dobava pitne vode ali odvajanje odpadnih in
padavinskih voda se prekine za čas, dokler ni
odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati
stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne
stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve, po
ceniku upravljavca.
Upravljavec lahko prekine dobavo vode in odvod
odpadne ter padavinske vode na stroške uporabnika, če
uporabnik pisno zahteva začasno prekinitev. Stroške
prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne vode
plača uporabnik po ceniku upravljavca.
Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadnih
voda za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in
napravah javne kanalizacije. O tem mora predhodno
obvestiti
uporabnike
preko
sredstev
javnega
obveščanja.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA IN
KAZENSKE DOLOČBE
40. člen
(inšpekcijski organ)
Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega
odloka in izrekanje sankcij je pristojen občinski
inšpekcijski organ in občinsko redarstvo.
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Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in
odgovorna
oseba
samostojnega
podjetnika
posameznika oziroma posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, se za prekršek iz tega člena
kaznujejo z globo 250,00 EUR.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati
naslednji odloki:
• Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda
(Uradni list SRS, št. 22/88),ki ga je dne 25.05.1988
sprejela Skupščina občine Žalec
• Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih ter padavinskih voda v Občini
Žalec (Uradni list RS, št. 104/05)
44. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in Občinskem
Informatorju - Uradne objave Občine Vransko.

Številka 14/2011 – 23. 12. 2011
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Številka: 3540/2011-02
Vransko, 13. 12. 2011

storitve
706 Drugi davki

Župan Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l. r.,
Župan Občine Polzela
Ljubo Žnidar l. r.,
Župan Občine Prebold
Vinko Debelak l. r.,
Župan Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.,
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Župan Občine Žalec
Janko Kos l. r.,

3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za
leto 2011
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 40.
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/2011- ZJF UPN4 uradno prečiščeno besedilo) in 16.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št.
17/2010 in 53/10) je Občinski svet Občine Vransko na
7. redni seji dne 13.12.2011 sprejel
ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Vransko
za leto 2011
1. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu
Občine Vransko za leto 2011 (Občinski Informator Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2011 z dne
31.03.2011) tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in
dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in

Rebalans
proračuna 2011
v EUR
3.343.170
2.191.465
1.995.278
1.735.055

4.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

196.187
134.481

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

4.030
3.000

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov
731 Prejete donacije iz tujine

0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.147.675
1.147.675

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

3.305.097

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači
transferi

1.029.029
80.366
517.081

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

925.852
925.852

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
pravnim in fiz. osebam, ki niso
PU
432 Investicijski transferi PU

105.233
1.638

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

500
120
5.000
56.086

1.030

0

1.244.984
192.932
31.102
901.832
71.050
48.067

77.997
353.585

103.594
38.073

183.300
72.923
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Številka 14/2011 – 23. 12. 2011
2. člen
(splošna proračunska rezervacija)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

Rebalans
proračuna
2011 v EUR
0

0

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in
drugih osebah javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

0
0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

Rebalans
proračuna
2011 v EUR
415.000
415.000
415.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

556.802
556.802
556.802

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE )
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +

- 103.729

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

- 141.802

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

31 | S t r a n

»Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2011
znašajo 3.000,00 EUR.«
3. člen
(proračunski skladi)
Besedilo 13. člena se črta in v celoti nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini
45.067,19 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in
drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke
nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
45.067,19 EUR. Župan in o tem s pisnim poročilom
obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana
občinski svet.
Proračunski rezervni sklad v letu 2011 predstavljajo
tudi na posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena
za odpravo posledic po neurju in poplavi v letu 2007 in
2010 v višini 453.056,77 EUR.«

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

4. odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

4. člen
(obseg zadolževanja občine
in izdanih poroštev občine)
V 2. odstavku 16. člena se znesek 150.000,00 EUR črta
in nadomesti z zneskom 415.000,00 EUR.
5. člen
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za
leto 2011 (Občinski Informator - Uradne objave Občine
Vransko, št. 8/2011 z dne 31.03.2011) ostanejo
nespremenjene.
6. člen

- 38.073
314.810

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
uradnem glasilu občine »Občinski Informator - Uradne
objave Občine Vransko«.
Številka: 410/2011-1
Vransko,13.12.2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Številka 14/2011 – 23. 12. 2011
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava občin Tabor – Vransko«
V skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 in št. 76/08, ) sta Občinski svet
Občine Tabor na 1. dopisni seji, dne 09.12.2011, in
Občinski svet Občine Vransko na 7. redni seji, dne
13.12.2011, sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava občin Tabor -Vransko«

URADNE OBJAVE Občine Vransko
4. člen
Ta odlok se prične uporabljati naslednji dan po zadnji
objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Št. 303-04/2011
Vransko,13. 12. 2011
Župan Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

1. člen
VODENJE SOU
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN TABORVRANSKO« objavljenem v Ur. l. RS, št. 21/2011 dne
21.03.2011 in "Občinskem informatorju - Uradne objave
Občine Vransko", št. 8/2011 dne 15.03.2011, se peti
(5.) člen zamenja z besedilom:
(1) SOU vodi vodja, ki je zaposlen na SOU. Vodjo
imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic v
skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja SOU odgovarja za izvrševanje nalog, ki
spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine
ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te
občine, za delo SOU v celoti pa obema županoma občin
ustanoviteljic.
(3) Vodja predstavlja SOU, organizira opravljanje nalog
SOU, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave,
skrbi za izdelavo – realizacijo programa dela ter opravlja
vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za
redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo SOU.
(4) Župana občin ustanoviteljic določita sistemizacijo
delovnih mest v SOU ter sklepata ali prekinjata delovna
razmerja zaposlenih v SOU na predlog vodje SOU.

5. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2012
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl.US: U-I-176/08-10), 10. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 124/08) ter
16. in 115. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10) je Občinski svet Občine Vransko
na 7. redni seji dne 13.12.2011 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko za leto 2012
1.
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko v letu 2012 ostaja enaka kot v letu 2011 in
znaša 0,005054 EUR/m2.
2.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Ostale določbe Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
OBČIN TABOR-VRANSKO« (Ur. l. RS, št. 21/2011 z
dne 21.03.2011 in »Občinski informator – Uradne
objave Občine Vransko«, št. 8/2011 z dne 15.03.2011)
ostanejo nespremenjene.
3. člen

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Številka: 4261/2011(2)
Vransko,13. 12. 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnih
glasilih občin ustanoviteljic.
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6. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
za območje Občine Vransko za leto 2012
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I176/08-10), Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za komunalno opremo za območje Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 96/09) ter 16. in 115. člena
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in
53/10) je Občinski svet Občine Vransko na 7. redni seji
dne 13.12.2011 sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2012
1.
Povprečna gradbena cena za m2 uporabne
stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836,
zmanjšane za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, ostaja v letu 2012 enaka kot v letu
2011 in znaša na območju Občine Vransko 812,95
EUR/m2.
2.
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od
povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.

Številka 14/2011 – 23. 12. 2011
7. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2012
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.
RS, št. 94/07 – ZLS UPB2-uradno prečiščeno besedilo,
27/08-odl. US, 100/08-odl. US in 79/09), 7. in 16. člena
statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10 in 53/10) in
Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v
Občini Vransko (Ur.l. RS, št. 132/06), je Občinski svet
občine Vransko na 7. redni seji dne 13.12.2011 sprejel
SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Vransko v letu 2012
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v
Občini Vransko se za leto 2012 določi v naslednji višini:
•
•
•
•

132,00 EUR neto - 1. novorojencu v družini,
221,00 EUR neto - 2. novorojencu v družini
309,00 EUR neto - 3. novorojencu v družini
353,00 EUR neto - vsakemu naslednjemu
novorojencu v družini.
2. člen

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za
novorojence se zagotovijo z odlokom o
proračunu
občine Vransko za leto 2012.
3. člen

3.
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno
stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča in se valorizira med letom
v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni
gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za
gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala
Slovenije.
4.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Številka: 4260/2011(2)
Vransko,13. 12. 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Številka: 1223/2011
Vransko,13. 12. 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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ZAPISNIKI
8. Zapisnik 4. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Vransko
ZAPISNIK
4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ki je po elektronski pošti potekala od 15. 11. 2011 od 9.
ure do 16. 11. 2011 do 12. ure.
Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti
uskladitve Načrta razvojnih programov (NRP) v skladu s
pogodbo št. C1536-11S300188 o sofinanciranju
projekta »Rekonstrukcija LC Vransko – Prapreče –
Tešova, 2. faza«.

Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo devet od
enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.
Sklep št. 101
Sprejme se naslednji dnevni red 4. korespondenčne
seje:
1. Uskladitev Načrta razvojnih programov (NRP) v
skladu s pogodbo št.
C1536-11S300188 o
sofinanciranju projekta »Rekonstrukcija LC Vransko –
Prapreče – Tešova, 2. faza«
Ad1: Uskladitev Načrta razvojnih programov (NRP) v
skladu s pogodbo št. C1536-11S300188 o
sofinanciranju projekta »Rekonstrukcija LC Vransko
– Prapreče – Tešova, 2. faza«

Seja je potekala po elektronski pošti.

Občinski svetniki so glasovali o naslednjem predlogu
sklepa:

Seja se je pričela v torek, 15. novembra 2011, ob 9. uri,
in končala v sredo, 16. novembra 2011, ob 12. uri.

Načrt razvojnih programov – NRP 2011 - 2014 se
spremeni kot sledi:

• Potrditev dnevnega reda:
Predlagan je bil naslednji dnevni red:

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Uskladitev Načrta razvojnih programov (NRP) v
skladu s pogodbo št.
C1536-11S300188 o
sofinanciranju projekta »Rekonstrukcija LC Vransko –
Prapreče – Tešova, 2. faza«

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB189-10-0020 Rekonstrukcija LC Vransko – Prapreče – Tešova, 2. faza
Začetek financiranja: 01.01.2011

Rezultat glasovanja so bili sledeči:

ZA

Homšak Anton

DA

15. 11. 2011; 22:03

ZA

Juhart Nataša

DA

15. 11. 2011; 20:41

Kokovnik Ivan

NE

Lencl Janez

Skupaj
EUR)

(v

PV – Lastna proračunska
sredstva

23.705

23.705

ZA

PV – Transfer iz državnega
proračuna

106.135

106.135

-

-

Viri skupaj

129.840

129.840

NE

-

-

Matko Jože

DA

15. 11. 2011; 18:31

ZA

Pečovnik Marjan

DA

15. 11. 2011; 17:09

ZA

Rančigaj Vladimir

DA

16. 11. 2011; 8:04

ZA

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

15. 11. 2011; 15:19

Leto 2011 (v EUR)

Dan in ura
glasovanja

Dan in ura
glasovanja

DA

Proračunski viri:

Glasoval/-a
(DA / NE)

Glasoval/-a
(DA / NE)

Bogataj Anica

Vrednost projekta: 129.840

Občinski
svetnik/-ca

Občinski
svetnik/-ca

Konec financiranja: 31.12.2011

Reberšek
Aleksander

DA

15. 11. 2011; 14:16

ZA

Bogataj Anica

DA

15. 11. 2011; 15:19

ZA

Sedeljšak Justin

DA

15. 11. 2011; 15:40

ZA

Homšak Anton

DA

15. 11. 2011; 22:03

ZA

Urankar Nataša

DA

15. 11. 2011; 19:23

ZA

Juhart Nataša

DA

15. 11. 2011; 20:41

ZA

Kokovnik Ivan

NE

-

-

Rezultat glasovanja so bili sledeči:
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Lencl Janez

NE

-

-

Matko Jože

DA

15. 11. 2011; 18:31

ZA

Pečovnik Marjan

DA

15. 11. 2011; 17:09

ZA

Rančigaj Vladimir

DA

16. 11. 2011; 8:04

ZA

Reberšek
Aleksander

DA

15. 11. 2011; 14:16

ZA

Sedeljšak Justin

DA

15. 11. 2011; 15:40

ZA

Urankar Nataša

DA

15. 11. 2011; 19:23

ZA

9. Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko
ki je bila v torek, 13. decembra 2011, ob 17. uri v
dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih
virov energije, Vransko 66a.
•

Rezultat glasovanja: 9 glasov ZA, 2 nista glasovala.
Ker je ZA predlagani sklep glasovalo devet od enajstih
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.

Ugotovitev
prisotnosti
priložena zapisniku):

(lista

prisotnosti

- člani občinskega sveta ob 17. uri: Vladimir Rančigaj,
Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Aleksander Reberšek,
Anica Bogataj, Nataša Urankar, Anton Homšak, Nataša
Juhart, Jože Matko, Janez Lencl;
- opravičeno odsoten: Marjan Pečovnik;

Sklep št. 102

- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, Bojan Radulj;

Načrt razvojnih programov – NRP 2011 - 2014 se
spremeni kot sledi:

- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: direktorica
Jadranka Kramar, Rudolf Pušnik (zapisnikar);

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

- ostali prisotni: Sonja Cencelj (Odbor za kmetijstvo);

1302 Cestni promet in infrastruktura

- predstavniki medijev: TV Celje.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB189-10-0020 Rekonstrukcija LC Vransko – Prapreče – Tešova, 2. faza
Začetek financiranja: 01.01.2011

•

Konec financiranja: 31.12.2011

Sprejem dnevnega reda:

Župan poda predlog za razširitev dnevnega reda seje z
dvema točkama in sicer:

Vrednost projekta: 129.840
Proračunski viri:

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 17. uri
prisotnih 10 članov občinskega sveta, zato je seja
sklepčna.

Leto 2011 (v EUR)

Skupaj
EUR)

PV – Lastna proračunska
sredstva

23.705

23.705

PV – Transfer iz državnega
proračuna

106.135

106.135

Viri skupaj

129.840

129.840

(v

12. Obravnava poročil Nadzornega odbora
13. Prošnja za podaljšanje odloga plačila dela
izračunanega komunalnega prispevka za projekt
večstanovanjskih objektov vile Domino Čeplje v višini
52.178,80 EUR
Občinski svetnik Justin Sedeljšak poda predlog za
razširitev dnevnega reda s točko:
14. Obravnava pritožbe vodovodne skupnosti Prapreče
– Merinca

Korespondenčna seja je bila končana 16. 11. 2011 ob
12. uri.
Številka: 0320/2011
Vransko, 16. 11. 2011
Zapisal
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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Pripomb na podane predloge razširitve dnevnega reda
ni, zato sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda z 12. točko
- 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda s 13. točko
- 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda s 14. točko
- 10 glasov ZA sprejem dnevnega reda kot celote
S sprejetjem predlaganih razširitev dnevnega reda se
zadnja točka dnevnega reda (Razno) ustrezno
preštevilči.

Številka 14/2011 – 23. 12. 2011
Sklep št. 103
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 7.
redne seje z 12. točko: Obravnava poročil Nadzornega
odbora.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne
seje z dne 4. 10. 2011
Pripomb na zapisnik 6. redne seje ni, zato sledi
glasovanje: 10 glasov ZA

Sklep št. 104

Sklep št. 107

Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 7.
redne seje s 13. točko: Prošnja za podaljšanje odloga
plačila dela izračunanega komunalnega prispevka za
projekt večstanovanjskih objektov vile Domino Čeplje v
višini 52.178,80 EUR.

Potrdi se zapisnik 6. redne seje z dne 4. 10. 2011 v
predloženem besedilu.

Sklep št. 105
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 7.
redne seje s 14. točko: Obravnava pritožbe vodovodne
skupnosti Prapreče – Merinca.
Sklep št. 106
Sprejme se naslednji dnevni red 7. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje z
dne 4. 10. 2011
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec –
2. obravnava in sprejem
4. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 2.
obravnava in sprejem
5. Spremembe Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor
– Vransko«
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto
2011
7. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) za »Rekonstrukcija LC 490252 Vransko
– Prapreče – Tešova, III. faza«
8. Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja in
upravljanja s premoženjem občine 2011: Program
razpolaganja s premoženjem
9. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2012
10. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2012
11. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2012
12. Obravnava Poročil Nadzornega odbora
13. Prošnja za podaljšanje odloga plačila dela
izračunanega komunalnega prispevka za projekt
večstanovanjskih objektov vile Domino Čeplje v višini
52.178,80 EUR
14. Obravnava pritožbe vodovodne skupnosti Prapreče
– Merinca
15. Razno

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
- g. Kokovnik: Zanima me, koliko stane priključitev
gospodinjstva za javni vodovod?
Župan: Leta 2009 je bil sprejet Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za komunalno opremo za
območje Občine Vransko. Višina odmerjenega
komunalnega prispevka je v skladu s tem odlokom
odvisna od tlorisne površine objekta, od površine
parcele ter od namembnosti objekta. Poleg plačila
komunalnega prispevka pa si mora uporabnik sam
urediti tudi hišni priključek.
- g. Reberšek: Od nekaterih podjetnikov in tudi fizičnih
oseb, ki poslujejo z Občino Vransko, sem dobil
informacijo, da še vedno čakajo na plačila. Ali to drži?
Župan: Odgovorim lahko samo na konkretna vprašanja.
Sicer pa prosim, da se s podatki o tem, kdo čaka na
plačilo, obrnete na Nadzorni odbor.
- g. Reberšek: Ali bi bilo mogoče pripraviti strategijo
gospodarskega razvoja občine v industrijskih conah, s
katero bi se določile prioritete in s katero bi se občina
čim bolj približala potencialnim investitorjem, kakor je
bilo to npr. storjeno v občini Komenda?
Župan: Vse to je že narejeno. Strategija gospodarskega
razvoja občine je obvezna sestavina občinskega
prostorskega načrta, ki je bil sprejet leta 2008.
Potencialnim investitorjem nudimo vse, kar je v naši
moči. Še vedno pa smo tudi najcenejši kar se tiče
komunalnih prispevkov in nadomestil za uporabo
stavbnega zemljišča.
- g. Sedeljšak: Ali se OPN pripravlja tudi za ostala
naselja?
OPN se pripravlja za območje celotne občine. Največja
težava pa je ta, da je postopek za spremembo OPN
enak kakor postopek za sprejem novega OPN.
Ocenjujem, da bi nas sprememba v tem trenutku stala
med 100.000 in 150.000 EUR. Trenutno imamo zbranih
več deset predlogov za spremembo namembnosti, od
katerih je precej takšnih, ki po mojem mnenju nimajo
upanja na uspeh, ker Ministrstvo za kmetijstvo ne bo
dalo soglasja za spremembo namembnosti novih
kmetijskih zemljišč dokler imamo v občini nezazidana
stavbna zemljišča.
- ga. Juhart: Občinskemu svetu bi želela prenesti
pobudo prebivalcev zaselka Brode – grič, da se v

36 | S t r a n

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 14/2011 – 23. 12. 2011

sklopu izgradnje javnega vodovoda za zagotavljanje
požarne varnosti postavi tudi hidrant.

Polzela, Prebold, Tabor,
predloženem besedilu.

Župan: Hidrant bo postavljen neposredno nad graščino,
višje pa ga zaradi nezadostnega tlaka ni smiselno
postavljati.

Ad5: Spremembe Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava
občin Tabor – Vransko«

- ga. Juhart: Redni bralci v Občinski knjižnici Vransko
opažamo, da v zadnjem času v knjižnici ni na voljo
nobenih knjižnih novosti oz. novih gradiv.
Župan: Vprašanje bomo prenesli Medobčinski splošni
knjižnici Žalec.
- g. Matko: Kdaj lahko pričakujemo nov asfalt na Tešovo
oz. vsaj na tistem odseku, kjer je bil obljubljen? Kdaj
bosta postavljena zaščitna ograja in ogledalo pri
Gotard?
Župan: Lokalna cesta na Tešovo je za naslednja
predvidena za rekonstrukcijo in bo na vrsti takoj, ko
bodo na voljo zadostna finančna sredstva. Tisti najbolj
kritičen odsek pa bo asfaltiran takoj, ko bodo to
dopuščale vremenske razmere, vendar to pred koncem
zime žal verjetno ne bo mogoče. Glede potrebnosti
podaljšanja zaščitne ograje in ogledala bo moral svoje
mnenje podati Svet za vzgojo in preventivo v cestnem
prometu in po njegovem mnenju bomo tudi ravnali.
- ga. Bogataj: Glede na to, da se spreminja koncept
socialne države, me zanima, ali imate morda podatke o
trenutnem socialnem položaju občanov?
Župan: Ti podatki so sicer zaupne narave in z njimi
občina ne razpolaga, prošnjo za posredovanje podatkov
pa bomo posredovali na Center za socialno delo Žalec.
Ad3 in Ad4: Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko
in Žalec – 2. obravnava in sprejem in Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 2. obravnava in
sprejem
Župan poda obrazložitev obeh točk. Sledi razprava, v
kateri sodelujejo župan, g. Sedeljšak in g. Matko.
Predsednik Nadzornega odbora, g. Pečovnik pove, da
Nadzorni odbor nima zadržkov glede sprejetja obeh
Odlokov.
Razpravi sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem Odloka o oskrbi s pitno vodo
- 10 glasov ZA sprejem Odloka o odvajanju in čiščenju
odpadne vode
Sklep št. 108
Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec v predloženem besedilu.
Sklep št. 109
Sprejme se Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče,
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Vransko

in

Žalec

v

Župan in direktorica občinske uprave, ga. Kramar
podata obrazložitev predloga za spremembo Odloka.
Sledi razprava, v kateri sodelujejo g. Lencl, g. Kokovnik,
g. Sedeljšak, g. Reberšek in g. Pečovnik.
Sledi glasovanje:
- 9 glasov ZA, 1 glas PROTI sprejemu Odloka po hitrem
postopku
- 8 glasov ZA, 2 glasova PROTI sprejemu Odloka
Sklep št. 110
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Skupna občinska
uprava občin Tabor – Vransko« po hitrem postopku.
Sklep št. 111
Občinski svet Občine Vransko
sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Skupna občinska
uprava občin Tabor – Vransko« v predloženem
besedilu.
Ad6: Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko
za leto 2011
Župan poda obrazložitev točke in pozove predsednika
Nadzornega odbora, da poda morebitne pripombe na
predlog rebalansa. G. Pečovnik pove, da Nadzorni
odbor nima pripomb na predlog rebalansa. Sledi
razprava, v kateri sodelujejo župan, ga. Kramar, g.
Pečovnik, g. Reberšek in g. Lencl. Glasovanje: 10
glasov ZA
Sklep št. 112
Občinski svet sprejme Odlok o rebalansu proračuna
Občine Vransko za leto 2011 v predloženi obliki in
vsebini.
Ad7:
Potrditev
Dokumenta
identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) za »Rekonstrukcija
LC 490252 Vransko – Prapreče - Tešova, III. faza«
Župan poda obrazložitev točke. Ker se nihče ne priglasi
k razpravi, sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 113
Potrdi
se
predloženi
Dokument
identifikacije
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URADNE OBJAVE Občine Vransko

Ad8: Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja in
upravljanja s premoženjem občine 2011: Program
razpolaganja s premoženjem
Župan poda obrazložitev točke. Ker se nihče ne priglasi
k razpravi, sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 114
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Vransko v letu 2011, ki je bil sprejet kot del
proračuna Občine Vransko za leto 2011 na 4. redni seji
dne 15.03.2011, se dopolni kot sledi:
Prodaja dela poslovne stavbe: Zdravstvena postaja
Vransko
Lokacija

Zemljišče in
stavba sta
v naselju
Vransko,
Trg
Vransko,
center,
na naslovu
Vransko
130 d

Podatki o
parceli in
poslovni
stavbi

Vrsta
nepremičnine,

Parc. št.
25/7 v k. o.
1012
Vransko,
poslovna
stavba v
izmeri 429
m2 na
parceli
skupne
površine
720 m2;

Poslovna
stavba( ZP
Vransko);
predmet
prodaje je del
poslovne stavbe
-prostori zobne
ambulante za
odrasle v skupni
površini 46,69
m2;

Lastnik
Občina
Vransko
4/5, 1/5
Marija
Brišnik

Cilji odprodaje

Kontinuirano
zagotavljanje
zobozdravstveni
h storitev
občanom na
osnovi
podeljene
koncesije

Okvirna cena
in predvidena
metoda
odprodaje
Cenitev
Janez Klugler,
Žalec z dne
17.10.2011 v
višini
49.380,00
eur;
Predvidena
metoda
odprodaje je
javno zbiranje
ponudb.

Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno
stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča in se valorizira med letom
v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni
gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za
gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala
Slovenije.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Ad10: Sklep o povprečni gradbeni ceni in
povprečnih
stroških
komunalnega
urejanja
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za
leto 2012
Župan poda obrazložitev točke. V razpravi sodelujejo
župan, g. Sedeljšak, g. Pečovnik in ga. Kramar. Sledi
glasovanje: 10 glasov ZA sprejem sklepa
Sklep št. 116
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko v letu 2012 ostaja enaka kot v letu 2011 in
znaša 0,005054 EUR/m2. Ta sklep se objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne
objave Občine Vransko«.
Ad11: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2012
Župan poda obrazložitev točke. Ker se nihče ne priglasi
k razpravi, sledi glasovanje: 10 glasov ZA sprejem
sklepa
Sklep št. 117

Ad9: Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2012
Župan predlaga, da ostane vrednost točke enaka kot v
letu 2011. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi
glasovanje: 10 glasov ZA sprejem sklepa
Sklep št. 115
Povprečna gradbena cena za m2 uporabne
stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836,
zmanjšane za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, ostaja v letu 2012 enaka kot v letu
2011 in znaša na območju Občine Vransko 812,95
EUR/m2.
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od
povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.

Višina
enkratne denarne pomoči novorojencem v
Občini Vransko se za leto 2012 določi v naslednji višini:
•
•
•
•

132,00 EUR neto - 1. novorojencu v družini,
221,00 EUR neto - 2. novorojencu v družini
309,00 EUR neto - 3. novorojencu v družini
353,00 EUR neto - vsakemu naslednjemu
novorojencu v družini.

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za
novorojence se zagotovijo z Odlokom o
proračunu
občine Vransko za leto 2012.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Ad12: Obravnava Poročil Nadzornega odbora
Župan poda uvodno obrazložitev in preda besedo
predsedniku Nadzornega odbora, g. Pečovniku. Ta
občinskemu svetu predstavi poročili NO za proračunski
postavki »Izobraževanje«, »Rekonstrukcija LC Vransko
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– Prapreče – Vologa, 1. faza« ter poročilo o
opravljenem nadzoru nad zakonitostjo ravnanja Občine
Vransko in JKP Žalec d.o.o. v primeru »Vodovod
Prapreče – Merinca«. Poročilo NO o opravljenem
nadzoru nad razpolaganjem z občinskim premoženjem
občinskemu svetu predstavi član NO, g. Radulj. Sledi
razprava, v kateri sodelujejo župan, g. Pečovnik, g.
Radulj in g. Lencl.

Ad14: Obravnava pritožbe vodovodne skupnosti
Prapreče – Merinca

Sledi glasovanje o sprejemu ugotovitvenega sklepa: 10
glasov ZA sprejem ugotovitvenega sklepa

Razpravi sledi glasovanje o predlogu sklepa, katerega
predlaga župan: 10 glasov ZA, 1 glas PROTI

Sklep št. 118

Sklep št. 121

Občinski svet se je seznanil naslednjimi poročili
Nadzornega odbora:
- poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski
postavki »Izobraževanje«
- poročilo o opravljenem nadzoru nad razpolaganjem z
občinskim premoženjem
- poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski
postavki »LC 490252 Vransko – Prapreče -Vologa«, I.
faza
- poročilo o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo
ravnanja Občine Vransko in JKP Žalec d.o.o. v primeru
»Vodovod Prapreče - Merinca«

Občinski svet se je seznanil s pritožbo vodovodne
skupnosti Prapreče – Merinca in ocenjuje, da so bili vsi
postopki Občine Vransko izvedeni korektno in skladno s
sprejetimi sklepi Občinskega sveta.

Ad13: Prošnja za podaljšanje odloga plačila dela
izračunanega komunalnega prispevka za projekt
večstanovanjskih objektov vile Domino Čeplje v
višini 52.178,80 EUR

Številka: 0320/2011
Vransko, 13. 12. 2011

Župan poda obrazložitev točke. Sledi razprava, v kateri
sodelujejo g. Sedeljšak, g. Radulj in g. Pečovnik.
Glasovanje:
- 10 glasov za podaljšanje odloga plačila dela
komunalnega prispevka
- 10 glasov za pooblastilo županu za sklenitev pogodbe
o odlogu plačila dela komunalnega prispevka
Sklep št. 119
Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se plačilo
dela izračunanega komunalnega prispevka za projekt
večstanovanjskih objektov vile Domino Čeplje v višini
52.178,80 EUR, na podlagi predhodno sklenjene
pogodbe med Občino Vransko in investitorjem STV
d.o.o., Obala 26, 6320 Portorož, odloži do 31.12.2012, z
možnostjo kompenzacije pri nakupu ene stanovanjske
enote.
Preostanek
izračunanega
komunalnega
prispevka v višini 253.488,90 EUR je investitor dolžan
poravnati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Sklep št. 120
Občinski svet Občine Vransko pooblašča župana
Občine Vransko za sklenitev pogodbe o odlogu plačila
dela izračunanega komunalnega prispevka za projekt
večstanovanjskih objektov vile Domino Čeplje v višini
52.178,80 EUR.
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Obrazložitev točke poda občinski svetnik in predsednik
Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe, g. Sedeljšak. Sledi razprava, v kateri
sodelujejo župan, g. Lencl, g. Sedeljšak, g. Pečovnik in
g. Kokovnik.

Ad15: Razno
/
Seja je bila zaključena ob 19.06.

Zapisal
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
TEKMOVANJE SAVINJSKE ORIENTACIJSKE LIGE USPEŠNO ZA
MLADE PLANINCE
Tokrat so se ljubitelji gora in planinske orientacije zbrali na Tešovi, in sicer v soboto, 19. 11. 2011, pri gasilskem domu. Planinsko društvo Vransko je pripravilo
drugo tekmovanje Savinjske orientacijske lige. Skupno je bilo prijavljenih 49
ekip različnih kategorij. V kategoriji A je nastopilo 10 ekip. Osnovno šolo Vransko - Tabor sta zastopali dve ekipi. Ekipo A1 so sestavljali Lenart MAROVT,
Jaka KOŠICA, Gregor DOBNIK, Davor SUŠNIK in Amadej BRVAR.
Vprašalnik jim je delal nekaj težav, vendar pa so progo prehodili precej hitro in
našli vse kontrolne točke. Osvojili so odlično 4. mesto.
V ekipi A2 so tekmovali: Luka KOLAR, Zala KRIŽNIK, Aljaž GRABNER in
Brina LENCL. Blažka VODOVNIK ni zmogla tempa skupine in jo je zapustila.
Kljub manjšim zapletom zaradi tega je ekipa A2 osvojila 1. mesto.
Kategorija B je bila najštevilčneje zastopana, saj je tekmovalo kar 16 ekip. Iz
Osnovne šole Vransko - Tabor je tekmovalo 5 B-ekip. B1 so sestavljali samo
trije člani. To so bili Larisa PEKLAR, Tim RIBIČ PETEK in Matej SLAPNIK. Zmagovalni ekipi z mentorico Zlatko Bukovec
Uvrstili so se na 11. mesto. V ekipi B2 so tekmovali Uroš vse kontrolne točke, osvojili vse točke z odgovori na kontrolPODBREGAR, Uroš ČVAN, Aljaž BRDNIK, Klemen nih točkah, skratka ponovno zablesteli s 1. mestom.
MEŽNAR in Žan CENCELJ. Njim je pripadlo 10. mesto. Z
vprašalnikom in progo se je spopadla tudi ekipa B3: Karolina Veseli nas, da se učenci tako množično udeležujejo tekKOS, Sonja KOŠICA, Nika BRIŠNIK in Luka VITANC. movanj. Združijo namreč prijetno s koristnim. Prijetno je
Uvrstili so se na 7. mesto. Sedmošolci Matevž KRIŽNIK, druženje in merjenje znanja z vrstniki. Koristno pa gibanje
Laura JELEN, Amalia FELICIJAN, Tajda REMIC in Miša v naravi, še posebej, če je dan tako lep, kot je bil to jesensko
FILAČ se pogumno kosajo z ekipami osmo- in devetošolcev. soboto. Torej so glede svoje odločitve in zdravega preživljanja
Sestavljali so ekipo B4. Uvrstili so se na 14. mesto. Zadnja v prostega časa vsi zmagovalci. VSEM TEKMOVALCEM
kategoriji B je startala ekipa Vransko B5. To so bili: Nina ISKRENE ČESTITKE!
DOLAR, Žan DOLAR, Lucija DOLAR, Miha KAJBIČ in
Zlatka Bukovec, mentorica
Natalija GOLOB. Odlično so rešili vprašalnik, na progi našli
OBISK HIŠE EKSPERIMENTOV V LJUBLJANI
V sredo, 9. 11. 2011, smo si nekateri učenci od 3. do 9. razreda Osnovne šole Vransko - Tabor in POŠ Tabor ogledali
Hišo eksperimentov v Ljubljani.

Eva Avbreht, 5. b

Nekaj naših vtisov:
Na začetku predstavitve so nam razložili pravila in nas razdelili v tri skupine. Nato smo odšli v različne sobe, kjer so imeli številne eksperimente. Meni sta bila všeč eksperimenta z
mehurčki in pijana očala. Najboljši eksperiment mi je bila
postelja z žeblji. Bilo je enkratno.
Rijana Duranovič, 5. b

V Hiši eksperimentov je bilo super. Preizkušali smo različne
eksperimente. Najbolj so mi bili všeč postelja z žeblji, robotki na sončno energijo in krogla električnih valjev. Potem je
sledila dogodivščina. Na njej smo se pogovarjali o barvah.
Delali smo mavrico in mešali barve. Čeprav sem že bil v Hiši
eksperimentov, mi je bilo všeč.
Nejc Zorenč, 4. b

V Hiši eksperimentov mi je bilo zelo všeč. Čeprav sem jo
obiskala že petič, sem imela še vseeno marsikaj videti. Meni
so bila zelo všeč pijana očala, postelja z žeblji, barvni ogenj
in še veliko drugih stvari. Pred odhodom smo imeli še
dogodivščino o barvah. Eksperimentov je bilo zelo veliko in
vsi so mi bili všeč.

Z avtobusne postaje v Ljubljani smo se peš odpravili do Hiše
eksperimentov. Tam je bilo preko trideset eksperimentov.
Ko smo vse preizkusili, smo se posedli po sobi in ugotavljali,
kako nastane mavrica. Zelo sem se zabavala na ležanju na
žebljih. Potem smo se vsi veseli odpeljali nazaj v šolo.

Kim Gruden, 5. b

Alja Cestnik, 6. c

Tam je bilo veliko zanimivih stvari. Najbolj mi je bilo všeč
ležanje na postelji z žeblji. Zelo zanimivo je bilo tudi mešanje
barv. Obisk v to zanimivo hišo mi je bil zelo všeč in upam, da
bomo še kdaj šli.

V Hiši eksperimentov je bilo super. Tam je bil črno-bel
krog, zraven kroga pa gumb. Ko si pritisnil nanj, se je krog
pričel vrteti. Ko se je ustavil, si pogledal svojo dlan in opazil zanimivo stvar. Zanimiva je bila tudi maska. To si z enim
očesom gledal za črto. Gledal si jo nekaj časa, potem pa si se
počasi obrnil v katero koli smer in imel si občutek, da se maska obrača za tabo. Najboljša mi je bila postelja z žeblji. Ulegel
si se na posteljo in pritisnil na rdeč gumb. Žeblji so se počasi
dvignili in tako tudi tisti, ki je ležal na njej. Bolelo ni nič.

Tina Ribič, 6. c
Ko smo prispeli v hišo, nam je vodič predstavil pravila, ki
smo jih morali upoštevati. Nato smo se razdelili v tri skupine.
Na srečo sem bila s sošolkama. Ko smo preizkusili vse
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eksperimente, smo imeli še predstavitev o barvah in kako
nastane mavrica. Na koncu smo se zahvalili ter poslovili. Z
avtobusom smo se odpeljali v šolo. Zelo mi je bilo všeč.

Sara Ana Vertovšek, 4. b

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
ŠOLSKI RAZVOJNI PROJEKT
Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja
Vsi ugotavljamo, da bralna pismenost pada tako pri nas • skupne aktivnosti za učence vseh oddelkov – od vsakot v svetu, hkrati pa se zavedamo, da je bralno pismen kodnevnega branja leposlovnih in strokovnih del do
človek samozavestnejši in s tem tudi uspešnejši. Zato smo učenja iz učbenikov, celodnevni kulturni dnevi na temo
o tem problemu na šoli razglabljali že konec preteklega branja, literarni razpis šole na temo branja, povezan z
šolskega leta in se v avgustu prijavili na državni projekt literarnim večerom, ure pravljic, knjižne uganke, izdelovanje slovarčka neznanih besed …
za dvig bralne pismenosti ter bili izbrani.
Projekt je umeščen v državni razvojni program, izvaja
ga Zavod RS za šolstvo, financirata pa Evropski socialni
sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport.
Načrt projekta BP 2011: Razviti zmožnosti učencev, da
samostojno pridobivajo informacije, jih povezujejo in interpretirajo, si na osnovi informacij ustvarjajo celostne
pomenske predstave in razlage pojavov ter dogodkov,
razmišljajo o njih in jih vrednotijo, razvijajo argumente
za takšno ali drugačno delovanje na osnovi informacij, se
znajdejo v novih situacijah, kritično primerjajo, sklepajo
itn.
Pri izvajanju aktivnosti za dvig bralne pismenosti nas
bosta vodili misli slovenskih psihologov in nedavno
preminulega pesnika T. Pavčka:
»Največ kar lahko naredite za svoje otroke je,
da jih naučite brati.« (Slovenski psihologi)
»Če ne bomo brali, nas bo pobralo.« (T. Pavček)

• povezovali se bomo z lokalno skupnostjo – posebej še
z občinsko knjižnico.
Projekt poteka od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013. Ves čas trajanja projekta nas bo spremljala konzulentka dr. Nataša
POTOČNIK, specialistka za slovenski jezik, v sodelovanju s predstojnico ZRSŠ OE Celje mag. Sonjo Zajc.
Šolski razvojni projekt vodijo Majda PIKL, Polona
UČAKAR, Polona VODIČAR, Zlatka AVŽNER in
Marija ZAVRŠNIK, sodelovali pa bodo vsi učitelji na
šoli in vzgojiteljice v vrtcu.
Pa še nekaj utrinkov z ene izmed aktivnosti - ŠOLA
BERE: enkrat mesečno beremo devetošolci, prvošolci,
učitelji in drugi delavci šole.

Izvajali bomo naslednje aktivnosti:
◆ izobraževanje za strokovne delavce vrtca in šole o
tehnikah, strategijah ter pomenu branja
• delavnice za starše vrtca in šole o tehnikah, strategijah ter pomenu branja

Vodja šolskega razvojnega tima:
Marija ZAVRŠNIK

TRETJEŠOLCI Z RAZLIČNIMI PREVOZNIMI
SREDSTVI NA POT
V sredo, 16. 11. 2011, smo imeli tehniški dan. Pri šoli smo vstopili
na avtobus in se odpeljali do Šempetra. Tam smo počakali na lokalni avtobus, z njim smo se peljali do Celja. Potem smo si ogledali
železniško postajo. Tam smo videli perone, tire, pragove in kontrolni stolp. V kontrolnem stolpu sta bila dva prometnika. Poznamo
tudi strojevodjo in sprevodnika.
Ogledali smo si tudi avtobusno postajo.
Pogledali smo si tržnico, tam smo reševali učni list. Šli smo nazaj
na železniško postajo, tam smo si sami kupili vozovnice. Pripeljal
je naš vlak, vstopili smo in se odpeljali. Učiteljica je po štiri učence
vodila v strojevodjevo kabino. Strojevodja nam je dovolil, da smo
zahupali.
Na Polzeli nas je čakal avtobus. Ker nam je bila vožnja z vlakom
všeč, smo se v podaljšanem bivanju igrali vlak.
Zala Križnik, 3. b

»Najbolj mi je bilo všeč na kontrolnem stolpu, ker smo
bili tako visoko.«
Luka Kajbič, 3. a
»Najbolj mi je bila všeč vožnja z vlakom, ker se z njim
vozim malo in ker smo lahko šli v kabino k strojevodji.«
Tim Kuhar, 3. a
»Najbolj mi je bil všeč kontrolni stolp, ker so tam imeli
veliko ploščo in na njej veliko gumbov in lučk.«
Vid Radulj, 3. a
»Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se peljali z vlakom, ker
sem se z njim peljala prvič.«
Ivana Vizjak, Tjaša Pečovnik, 3. a
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
PROSTOVOLJSTVO JE ŽAREK UPANJA
Mednarodno leto prostovoljstva smo se na OŠ Vransko - Tabor odločili obeležiti na prav poseben način.
Načrtovali smo mednarodni projekt v povezavi s šolo iz
Srbije in na razpisu ACES pridobili nekaj najnujnejših
sredstev. Naše delo smo poimenovali »No matter where
– I am a volunteer (Ni pomembno kje – vedno prosotovljec)«.
Aktivnosti izvajamo v okviru prostovoljnega krožka, ki
ga na OŠ Vransko že več let vodi Tina Golob, na POŠ
Tabor pa smo s krožkom pričeli letos pod mentorstvom
Mateje Todorovski.
Najbolj veseli smo, da ekipo prostovoljcev sestavlja
tudi dvanajst učiteljic obeh šol, ki ves čas sodelujejo in
pomagajo pri projektnih aktivnostih. Tako smo svetovni
dan prostovoljstva (5. december) letos doživeli v polnem
pomenu besede. Večji del novembra smo pripravljali aktivnosti prostovoljcev, ki so se strnjeno izvajale ob obisku
srbskih učencev konec novembra.
Pod mentorstvom Tine Golob smo starše obeh šol in
vrtcev naprosili, da prinesejo rabljena oblačila, igrače,
športno opremo in čevlje. Naši prostovoljci so vse zbrano
skupaj z učiteljicami sortirali in zložili v šolski jedilnici,
kamor so bili 30. novembra v popoldanskem času povabljeni ljudje iz socialno ogroženih družin, materinskih
domov ter varne hiše. Vsak si je izbral, kar je potreboval. Tako smo pomagali okrog 100 družinam, ostalo
pa odnesli v reciklažni center v Ljubljano, kjer zbrano
pošiljajo v Afriko in druge revnejše države. Po nasmehih sodeč, so stvari resnično prišle v prave roke. Iskrena
hvala vsem, ki ste darovali in omogočili pomoč tistim, ki
so je potrebni.

Pipes, ki so nas, pod vodstvom dirigenta Srečka Cizlja, razvajali s svojim virtuoznim glasbenim ustvarjanjem. Po končanem kulturnem programu, so svoja vrata
odprle tudi najrazličnejše delavnice, ki so jih pripravili
prostovoljci z mentoricami. Prireditev je bila množično
obiskana, kar je ogrelo naša srca in ob koncu smo se
nasmejanih obrazov zavezali, da bomo dobrodelnost in
prostovoljstvo na šoli negovali in razvijali tudi v prihodnje. Hvala vsem nastopajočim, njihovim mentorjem in
obiskovalcem, ki ste podelili z nami svoje misli, ideje in
navsezadnje napolnili prašička z vašimi prostovoljnimi
prispevki, katerih izkupiček od prodaje bomo ravno tako
namenili šolskemu skladu Žarek upanja.
V soboto smo nasmehe trosili in priklicali na obraze
starejših občanov v Zavodu svetega Rafaela na Vranskem. Skupaj smo izdelovali čestitke, adventne venčke,
dekoracije za okna ... Učenci so tako skupaj z ekipo mentoric šole dokazali, da prostovoljstvo nima meja.
Naše druženje smo zaključili s skupno večerjo na POŠ
Tabor, ki jo je organizirala Manja Drnolšek v sodelovanju
s Cateringom Geržina, ki se mu ob tej priložnosti od srca
zahvaljujemo za izvrstno pogostitev.
Mateja Todorovski, koordinatorica projekta

Dobrodelno prireditev, ki se je pod taktirko Brine
Krašovec odvijala 1. 12. 2011 v Športni dvorani Vransko, so sooblikovali učenci OŠ Vransko – Tabor, otroci
Vrtca Vransko z mentoricami ter gostje iz Srbije, ki so
se na prireditvi tudi predstavili. Glasbeno nit večera so
ubrano pletli člani salonskega orkestra Lucky & The

PISARNE CENTRA ZA SOCIALNO DELO ŽALEC V OBČINAH
POLZELA, BRASLOVČE, VRANSKO, TABOR IN PREBOLD
V ponedeljek, 3. 10. 2011, je začel Center za socialno delo Žalec, ki izvaja svoje
dejavnosti v Žalcu, Mestni trg 5, z delom tudi v preostalih petih občinah Upravne
enote Žalec. Uradne ure pisarne bodo od 8.30 do 11.30, in sicer v ponedeljek
v prostorih občine Polzela, v torek v Preboldu, v sredo na Vranskem, v četrtek
v Braslovčah in v petek v Taboru. Upravičenci lahko vlagajo vloge za naslednje
socialnovarstvene dajatve: otroški dodatek, dodatek za nego, dodatek za veliko
družino, denarne socialne pomoči, državne štipendije, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev, oprostitev plačila družinskega pomočnika. Izvajali bodo tudi
socialnovarstveno storitev prva socialna pomoč.
Uporabnik storitve prve socialne pomoči je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, če se za to storitev odloči prostovoljno. Je prva izmed socialnovarstvenih storitev uporabniku, ki pride na Center za socialno delo. Opravi se kot
samostojna storitev, kadar uporabnik išče pomoč prvič ali na centru za socialno delo išče pomoč v novi zadevi,
izvaja se v obliki usmerjenega razgovora v enem ali več med seboj povezanih delih.
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
TRADICIONALNI MIKLAVŽEV
TURNIR 2011 V ODBOJKI ZA
ŽENSKE
»Ni pomemben cilj, pomembna je
pot.« Ta misel je resnična in to smo še
enkrat dokazale punce, ki smo pripravljale Miklavžev turnir v ženski odbojki. Z veseljem se lahko pohvalimo, da
je bil turnir skoraj na državni ravni,
saj so se ga udeležile ekipe iz Braslovč,
Prebolda, Celja, Podgorja, Šmartna
pri Slovenj Gradcu, Rečice in Sevnice.
Tudi o kvaliteti igranja se lahko pohvalimo, punce so se dodobra razigrale ...
Vsekakor so vsi občutili srčnost, ki je
bila vložena v samo izvedbo turnirja,
tako da je vsako leto več ekip, ki nas
poiščejo in želijo sodelovati na turnirju.

Udeleženke Miklavževega turnirja

KK VRANI VRANSKO
Če je november poskrbel za nekaj slabe volje na košarkarskem igrišču, je
december stvari zopet postavil na svoje mesto.
V treh decembrskih obračunih smo namreč trikrat slavili in v zmagovalnem slogu zaključili prvo polovico sezone 2011/12. Najprej smo v
Krškem v napeti končnici premagali vedno neugodne domačine, ki so
skoraj celo srečanje vodili. Ob koncu pa smo bili Vrani bolj zbrani in
pokazali več želje po zmagi - semafor se je ustavil pri 75 : 72.
Naslednjo soboto smo na Vranskem gostili ekipo NONA Lenart, katero
sestavljajo predvsem starejši, izkušeni igralci. Tudi na parketu Vrane so
pokazali, da gre za kvalitetne posameznike, vseeno pa je zmaga ostala
doma, čeprav le s točko razlike. Rezultat ob zadnjem zvoku sirene je bil 84
: 83. Zadnja tekma tega leta pa se je odvijala v Kamniku z neposrednimi
tekmeci za najvišja mesta na lestvici. Vrani smo pokazali odlično igro,
visoko slavili (79 : 63) ter iz Kamnika odšli nasmejani.
Prvo polovico sezone smo zaključili z lepim izkupičkom šestih zmag,
katerim smo dodali še štiri poraze, od januarja do aprila 2012 pa nas
čakajo še povratna srečanja. Vsem bralcem Občinskega informatorja,
še posebej športnim navdušencem, želim vesele praznike. V januarju pa
vas ponovno vabim na domače tekme Vranov. Drugi del sezone bomo
otvorili 21. 1., ko bo na Vranskem gostovala ekipa iz Slovenske Bistrice.
Prav tako ponovno vabim, da se nam na treningih košarke pridružite vsi
osnovnošolci in osnovnošolke, še posebej fantje, rojeni v letih 1999-2001,
s katerimi bomo v prihajajočem letu nastopali tudi v ligaškem tekmovanju.
Žan Ocvirk
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Hvala vsem nam, hvala, da smo.
Vsem skupaj pa srečno 2012.
Vesna Pider
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OTVORITEV NOVIH PROSTOROV FIZIOTERAPIJE
Spoštovane občanke in občani Občine Vransko,
z veseljem vas obveščam, da je bila v ponedeljek, 5. decembra 2011, v Zavodu sv. Rafaela Vransko otvoritev prostorov za
izvajanje splošne in specialne fizioterapije.
V ponedeljek, 5. decembra, in v torek, 6. decembra, smo od 10.00 do 15.00 na dnevih odprtih vrat predstavili ponudbo klasičnih
in specialnih fizioterapevtskih tehnik in posameznih paketov storitev.
V prostorih fizioterapije vam je omogočen učinkovit fizioterapevtski program s celostnim pristopom in z vključevanjem naslednjih učinkovitih metod in tehnik:
• cyriax ortopedsko medicino, odlično metodo pri akutnih in kroničnih obolenjih ter pri vseh vrstah poškodb
• specialne terapevtske tehnike hrbtenice
• ročno terapijo miofascialnih žariščnih ali bolečih točk
• terapevtska vadba za stabilizacijo trupa in sklepov
• individualno pasivno razgibavanje po različnih poškodbah
• individualne aktivne ali asistirane vaje za hrbtenico in vse sklepe
• specialne terapevtske in sprostilne masaže
• učenje sprostilnih tehnik pri različnih zdravstvenih težavah
• učenje pravilnega dihanja in dihalne vaje
• elektroterapija - protibolečinska terapija z IFT, DD, TENS
• terapija z ultrazvokom
• biostimulacija z vrhunskim terapevtskim laserjem
• terapija z toplimi termopak oblogami
• individualno svetovanje ter priprava fizioterapevtskega programa pri težavah z osteoporozo, inkontinenco urina (težave z
uhajanjem urina) ter bolečino v križu
• fizioterapija na domu (kadar vaše stanje ne omogoča, da bi me obiskali, se lahko dogovorimo o fizioterapevtski obravnavi na
domu, predvsem pri stanjih po preboleli možganski kapi ali drugih obolenjih)
Delovni čas:
• ponedeljek od 12.00 do 19.00
		• torek od 8.00 do 15.00
• sreda od 8.00 do 14.00
		• četrtek od 8.00 do 14.00
		• petek od 8.00 do 14.00
ZDRAVJE JE V VAŠIH ROKAH, ZATO STORITE NEKAJ ZASE IN ZA DOBRO POČUTJE!
Prijazno vabljeni!

						
Simona Novak, diplomirana fizioterapevtka
								GSM: 051 383 083
								e-naslov: novak.simona29@gmail.com
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AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
V okviru 3. javnega poziva »LAS SSD« za izbor projektov za izvajanje
lokalne razvojne strategije 2077-2013 je Občina Vransko uspešno kandidirala s projektom »Ureditev avtobusnih postajališč«. Tako bomo
uredili 7 avtobusnih postajališč v naši občini, dve v Prekopi, dve v
Čepljah, dve na Ločici pri Vranskem in eno v Zaplanini.
Cilj projekta je poleg zamenjave dotrajanih in uničenih nadstrešnic ter
ureditve okolice predvsem približati javni prevoz vsem uporabnikom.
Pomembno in nezanemarljivo je tudi to, da bo tako uporabnikom javnega prometa omogočeno zavetje ob slabem vremenu.
Avtobusne nadstrešnice bodo tako modernejše in bistveno varnejše
ter prijaznejše do uporabnika. Namestitev novih avtobusnih nadstrešnic
bo pripomogla k lepšemu izgledu novo izvedenih cestnih odsekov in s
tem k lepši celostni podobi našega kraja.
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NAPOVEDNIK
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Prostovoljstvo je žarek upanja

