Objavljeno v Našem časopisu št.: 345 z dne 28. 1. 2008

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. list RS št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Zakona o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1),
Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US:
U-I-51/06-5, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10,
33/2007-ZPNačrt), Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 32/1993,
30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), Zakona o prekrških /ZP-1/ (Ur.l. RS, št. 7/2003,
45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 7/2005 Skl.US: U-I-19/05-5, 34/2005 Odl.US: U-I-19/05-11,
44/2005, 40/2006 (51/2006 - popr.), 115/2006, 139/2006 Odl.US: U-I-69/06-16, 29/2007
Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. list
RS, št. 35/2006), Zakona o varstvu potrošnikov/ZVPot-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 98/2004, 46/2006
Odl.US: U-I-218/04-31), Zakona o uvedbi eura /ZUE/ (Ur.l. RS, št. 114/2006) in
Stanovanjskega zakona /SZ-1/ (Ur.l. RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN,
9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18) je Občinski svet Občine Vrhnika
na svoji 10. redni seji seji, dne 24.01.2008 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI VRHNIKA
1. člen
V 2. členu odloka se obstoječe točke b., e., g., i. in j. nadomestijo z novimi istimi točkami v
naslednji vsebini:
»

b. Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več sekundarnih vodovodov,
lahko pa tudi en ali več primarnih ali transportnih vodovodov in je namenjen kot
občinska gospodarska javna infrastruktura opravljanju storitev javne službe.
e. 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.
g. Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki
objekti, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo
vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb
na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi
vodovodno omrežje, vključno 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.
i. Upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja
izvajanje javne službe na njenem območju, pridobila pravico upravljanja z objekti in
opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe, in oseba, ki so jo
prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili
za upravljanje z zasebnim vodovodom.
j. 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. «.

2. člen
V 2. členu odloka se za točko p. dodata novi točki r. in s. v naslednji vsebini:
»

r. 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.
s. Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb
zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo. «.
3. člen

Za 4. členom se doda nov 4.a člen v naslednji vsebini:
»

Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja 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.
«
4. člen

Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se za besedilom »so internega značaja,« doda
tekst »razen vodomerov«.
5. člen
V prvem in drugem odstavku 6. člena se črtata besedi »ali nadzira«. Ostalo besedilo 6. člena
ostane nespremenjeno.
6. člen
V četrtem odstavku 23. člena se znesek » 10,00 SIT« nadomesti z novim zneskom » 0,0417
EUR«.
7. člen
V drugem odstavku 30. člena se črta besedilo »uporabnikom v gospodarstvu in
negospodarstvu ter«. Ostalo besedilo drugega odstavka 30. člena ostane nespremenjeno.
8. člen
Za 30. členom se doda nov 30a. člen v naslednji vsebini:
»

Upravljavec razdeli porabnike vode iz gospodarstva in negospodarstva, ki so pravne
osebe, na dva razreda. Pri tem upošteva količino porabljene vode.
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V prvi razred se uvrstijo tisti, ki letno porabijo manj kot 250 m3, v drugi razred pa vse
ostale. Za razvrstitev v razrede služi poraba vode v preteklem letu.
Odčitavanje pri pravnih osebah uvrščenih v prvi razred, se izvaja najmanj enkrat letno.
Akontacija vodarine temelji na osnovi povprečne mesečne porabe.
Pri vseh ostalih pravnih osebah se odčitavanja opravljajo mesečno, obračun pa
temelji na dejanski porabi, ki je zabeležena na obračunskem vodomeru. «.
9. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»

Stanovanjske zgradbe, ki imajo dve ali več neodvisnih stanovanjskih enot in bodo
grajene po sprejemu tega odloka, morajo imeti za vsako stanovanjsko enoto svoj
obračunski vodomer.
V primeru, da se v objektu več odjemalcev vode oskrbuje iz istega priključka, katerim
se meri poraba na enem obračunskem vodomeru, morajo lastniki oziroma upravljavci
takih objektov v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka zagotoviti potrebno
število vodomerov.
Če lastnik oziroma upravljavec objekta ne zagotovi potrebnega števila vodomerov, je
v večstanovanjskih objektih, kjer je po Stanovanjskem zakonu potrebno določiti
upravnika, le-ta zavezanec za plačilo stroškov. V primerih, ko po Stanovanjskem
zakonu določitev upravnika ni obvezna, pa se morajo lastniki stanovanjskih enot v
roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka dogovoriti o načinu delitve stroškov, sicer
upravljavec vodovodnega sistema izstavi račun vsem lastnikom po ključu števila
prijavljenih oseb na stanovanjsko enoto. Uslugo razdelitve stroškov upravljavec
računa po internem ceniku. «.

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
10. člen
Doda se 31a. člen, ki se glasi:
» Račun za vodo se naslovi na lastnika objekta oziroma stanovanjske enote, v
katerem je bila ta porabljena. Lastnik in najemnik se lahko dogovorita komu naj
upravljavec javnega vodovoda pošilja račune za porabljeno vodo. O dogovoru morata
pisno obvestiti upravljavca.«
11. člen
V prvem odstavku 52. člena in prvem odstavku 53. člena se znesek »300.000,00 SIT«
nadomesti z novim zneskom » 1.252,00 EUR«.
V drugem odstavku 52. člena ter drugem in tretjem odstavku 53. člena se znesek »80.000,00
SIT« nadomesti z novim zneskom » 334,00 EUR«.
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12. člen
V 53. členu odloka se v deveti alineji prvega odstavka za številko »27.,« doda številko »31.,«.
13. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika stopi v
veljavo petnajsti dan po objavi v Našem časopisu.
Številka: 007-14/2007 (5-04)
Datum: 25.01.2008
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar, l.r.
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