OSNUTEK
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je
Občinski svet Občine Vrhnika na svoji ….. seji dne ……… sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OSKRBI S PITNO
VODO V OBČINI VRHNIKA
1. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen v naslednji vsebini:
(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)
1. Občina mora zagotoviti izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na
njenem območju in poselitvenih območjih, kjer se oskrbujejo iz posameznega vodnega vira
več kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s
pitno vodo več kot 10m3 pitne vode na dan.
2. 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, vodni vir pa oskrbuje:
- poselitveno območje z manj kot 50 prebivalci s stalnim prebivališčem in z letno
povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10m3 pitne vode na dan

2. člen
V 2. členu odloka se za točko s. doda nove točke š., t., u., v., z. v naslednji vsebini:
š.) Pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo.
t.) Oskrbovalno območje je ena ali več poselitvenih območij skupaj, ki ga s pitno vodo
oskrbuje posamezni vodovod.
u.) 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.
v.) Obstoječe poselitveno območje je naselje in območje, ki je z ustreznim prostorskim aktom
uveljavljenim najpozneje do 31. decembra 2005, določeno za širitev naselja.
z.) Predvideno poselitveno območje je v skladu s predpisi s področja urejanja prostora
določeno območje za širitev naselja, razen območij iz prejšnje točke.
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen v naslednji vsebini:
Prvi alineji se doda še en stavek, ki se glasi » Območja so označena na kartah, ki so
sestavni del tega odloka.«
(določitev upravljavca vodovoda)

-

-

Občina določi območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe
in območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo. Območja so
označena na kartah, ki so sestavni del tega odloka.
Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje več kot pet stanovanjskih
stavb, v katerih prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbujejo s pitno
vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska
dejavnost.
Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi pravno ali fizično osebo, s katero
so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
Če se oskrbovanci, ki se oskrbujejo z pitno vodo iz zasebnega vodovoda ne morejo
dogovoriti o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za upravljavca zasebnega
vodovoda določi izvajalca javne službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.
Če se občine, ki jih javni vodovod oskrbuje z pitno vodo ne morejo dogovoriti o
upravljavcu celotnega javnega vodovoda ali njegovega dela, ministrstvo naloži z
odločbo županom izvedbo potrebnih ukrepov v skladu z določbami zakona, ki ureja
lokalno samoupravo.
4. člen

Za 3.a členom se doda nov 3.b člen v naslednji vsebini:
(vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda)
1. 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 nadaljnjem besedilu:
vodno dovoljenje).
2. Vodno dovoljenje mora pridobiti občina oziroma več občin, če so objekti in oprema
javnega vodovoda v njeni oziroma njihovi lasti ali lasti pravne osebe javnega prava, ki jo
je ustanovila občina oziroma več občin.
3. 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 dobavljene porabnikom pitne vode v okviru
storitev javne službe.
4. Vodno dovoljenje pridobi občina tudi za vodovod, ki je v lasti oseb, ki niso osebe iz
drugega odstavka tega člena, če so cevovodi in oprema vodovoda namenjeni opravljanju
storitev javne službe.
5. člen
Za 3.b členom se doda nov 3.c člen v naslednji vsebini:
(vodno dovoljenje za rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo)
1. 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.
2. 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.
3. 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,
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mora lastnik oziroma 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 nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izda vodno dovoljenje iz
prejšnjega odstavka, če je občina 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 s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo 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.
Ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega člena ministrstvo izda vodno
dovoljenje občini, če se mora zaradi novega priklopa stavbe na zasebni vodovod v
skladu z določbami tega 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 zmogljivost oskrbe s pitno vodo presegla 10 m3
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 pridobi status objektov in opreme javnega vodovoda.
6. člen

Za 4.a členom se doda nov 4.b člen v naslednji vsebini:
(vodenje evidence o javnih in zasebnih vodovodih in o upravljavcih javnih vodovodov )
Ministrstvo za okolje in prostor vodi evidenco o upravljavcih javnih vodovodov. Potrebne
podatke za vodenje evidenc iz prejšnjega stavka in njihove morebitne spremembe,
Ministrstvu za okolje in prostor priskrbi Občina.
Ministrstvo za okolje in prostor vodi evidenco o javnih in zasebnih vodovodih. Potrebne
podatke povezane z vodenjem evidenc iz prejšnjega stavka priskrbijo ministrstvu
upravljavci vodovodov.
Podatki iz evidence o vodovodih niso javno dostopni. Neposreden dostop je omogočen le
ministrstvoma, ki urejata področje zdravja in obrambe v Republiki Sloveniji.
7. člen
Za 4.b členom se doda nov 4.c člen v naslednji vsebini:
(opremljenost naselij)
1. 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 m3
pitne vode na dan.
2. 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:
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- izvajalci javne službe, če na oskrbovalnem območju posameznega vodovoda stalno
prebiva več kot 50 prebivalcev ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo
presega 10 m3 pitne vode na dan, ali
- upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni oskrbi s pitno vodo, če niso
izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje alinee.
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 predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje
javnih vodovodov in hidrantnih omrežij.
Če je hidrantno omrežje sekundarni vodovod z vgrajenimi hidranti, je tako omrežje
javno hidrantno omrežje, ki ga upravlja izvajalec javne službe.
Če je hidrantno omrežje zasebni vodovod z vgrajenimi hidranti, je tako omrežje
zasebno hidrantno omrežje, ki ga upravlja upravljavec zasebnega vodovoda.
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.
8. člen

Za 5. členom se doda nov 5.a člen v naslednji vsebini:
(kataster javnega vodovoda)
1. Vodenje katastra javnega vodovoda zagotavlja občina v skladu s predpisi, ki urejajo
prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost.
2. V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o:
− objektih in napravah sekundarnega, primarnega in transportnega vodovoda,
− hidrantnih omrežjih in hidrantih, če so oskrbovani iz javnega vodovoda in
priključkih na javni vodovod.
3. 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,
− zajetje,
− objekti za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika,
− drugi objekti, naprave in oprema javnega vodovoda.
4. V katastru javnega vodovoda se evidentirajo tudi območja objektov javnega
vodovoda.
5. Lokacija objektov, naprav in opreme iz tretje točke tega člena se v katastru javnega
vodovoda vodi v skladu s predpisom, ki ureja vodenje zbirnega katastra gospodarske
javne infrastrukture.
6. Vsebino zbirnega katastra javnega vodovoda objavi Geodetska uprava Republike
Slovenije na svojih spletnih straneh.
7. Občina mora posredovati spremembe podatkov v katastru javnega vodovoda, ki bi
pomenile tudi spremembo podatkov v zbirnem katastru gospodarske javne
infrastrukture, organu pristojnemu za geodetske zadeve, v roku treh mesecev od
nastanka spremembe.

9. člen
Za 41. členom se doda nov 41.a člen v naslednji vsebini:
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
1. V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec
zasebnega vodovoda na celotnem 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.
2. 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.
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