
Objavljeno v Našem časopisu št.: 342 z dne 29.10.2007 
 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. list RS št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je 
Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 7. seji, dne 23.10.2007 sprejel 
 
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 
O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD 

NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKE 
 
 

1. člen 
 
4. člen Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod se spremeni tako, da se 
glasi:  
 
»  Javna kanalizacija je namenjena odvajanju meteorne in sanitarne odpadne vode. V 

javno kanalizacijo, ki mora biti vodotesna, ni dovoljeno odvajati drenažnih vod, 
podtalnice, vod odprtih vodotokov, meteornih vod, kjer jih je mogoče speljati v 
ponikalnico ali v potok, vsebine greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov 
čiščenja kanalizacijskih priključkov. Ravno tako ni dovoljeno odvajanje kemikalij, olja, 
organskih odpadkov in jedkih snovi. V javno kanalizacijo se sme odvajati samo 
odpadno komunalno vodo, ki nastaja v gospodinjstvih in njeni parametri niso v 
nasprotju s 16. alinejo 49. člena tega odloka.«. 

 
2. člen 

 
Za 10. členom se doda nov 10a. člen, ki se glasi:  
 
»  Uporabnik javne kanalizacije je dolžan v primerih spremembe pogojev odvajanja 

komunalnih odpadnih in padavinskih voda na lastne stroške in na zahtevo upravljavca 
spremeniti priključek na javno kanalizacijo ali opustiti lastno čistilno napravo. 
Upravljavec je dolžan uporabnika pisno obvestiti o vsaki spremembi pogojev 
priključevanja na javno kanalizacijo.«. 

 
 

3. člen 
 
V Odloku se v 28., 35., 44. in 49. členu besedilo »Uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur. l. RS 35/96)« nadomesti z besedilom 
»uredba, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo«.  
 
 

4. člen 
 
V Odloku se v drugem odstavku 58. člen besedilo »Nosilci kmetijskih gospodarstev« 
nadomesti z besedilom »Nosilci dejavnosti, ki vodo uporabljajo v skladu s prvim odstavkom 
tega člena,«.  
 
 

 
5. člen 

 
60. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 
»Z globo 1.252,00 € se kaznuje upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja: 



 2 

• če prekine odvod odpadnih vod brez predhodnega obvestila uporabnikom (52. člen) in je 
zato povzročena škoda, 

• če ne izda soglasja, kot to določa 13. člen, 
• če ne dopusti priključitve, kot to določa 23. člen, 
• če ne izpolnjuje obveznosti iz 47. člena  tega odloka. 
 
Z globo 334,00 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna 
oseba upravljavca.«. 
  

 
6. člen 

 
61. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 
»Z globo 209,00 € se kaznuje za prekršek fizična oseba, če: 
• se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije (člen 10, 10a in 64) 
• ne izprazni opuščene greznice (člen 9) 
• se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca (člen 12) 
• ne izpolnjuje pogojev iz člena 49 
• prekine odvajanje odpadne vode drugemu uporabniku oziroma s svojim ravnanjem 

onesnaži vodo v omrežju (člen 51) 
• prazni greznico in izpušča gnojevko iz greznice v javni kanal (člen 31) 
• ne obvesti centra za obveščanje in upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja o 

izpustu nevarnih in škodljivih snovi v javno kanalizacijo (člen 34) 
• se v predvidenem roku ne prijavijo upravljavcu zaradi vpisa v kataster (člen 65). «. 

 
 

7. člen 
 
62. člen se spremeni tako, da se glasi:  
  
»Z globo 1.252,00 € se kaznuje pravna oseba, ki pri odvajanju tehnoloških odpadnih voda: 
• ne obvesti centra za obveščanje in upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja o 

izpustu nevarnih in škodljivih snovi v javno kanalizacijo (člen 34) 
• ne zaprosi za pregled merilnega mesta oziroma ne omogoči dostopnosti do le-tega v 

vsakem času (člen 41) 
• dopusti izpust v nasprotju z izdanim soglasjem (člen 44) 
• ne izvede prijave upravljavcu zaradi vpisa v kataster (člen 65). «. 
 
Z globo 334,00 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. «. 
 
 

8. člen 
 
63. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 
»Z globo 1.252,00 € se kaznuje pravna oseba, ki: 
• ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest ali ulic in trgov ostanejo objekti in 

naprave javne kanalizacije v prvotnem stanju (48. člen, 1. odst.) 
• pri opravljanju del na svojih objektih ne zagotovijo, da ostanejo objekti in naprave javne 

kanalizacije v prvotnem stanju (48. člen 2. odst.) 
• ne opravljajo meritev, predpisanih v soglasju (35. člen). 
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Z globo 334,00 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki  stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. «. 
 
 

9. člen 
 
Priloga k Odloku o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine 
Vrhnike se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnike.  
  
 

10. člen 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih 
vod na območju Občine Vrhnike stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Našem časopisu. 
 
Številka: 007-13/2007 
Datum:   24.10.2007         
 Župan 
 Občine Vrhnika 
 dr. Marjan Rihar, l.r. 
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Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA 

Tel. 01/755-45-10, fax: 01/750-51-58 
e-pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si 

 

 
 
 
 
OBČINA VRHNIKA 
 
 
 

OBRAZEC ZA ZAHTEVEK ZA OPROSTITEV STROŠKOV KANALŠČINE,  
STROŠKOV ČIŠČENJA IN TAKSE ZA OBREMENJEVANJE VODA ZA NOSILCE 

DEJAVNOSTI PO 58. ČLENU ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH IN 
PADAVINSKIH VOD NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA 

ZA LETO ________ 
 
 
 

 
Vlagatelj (ime in priimek)  

Naslov:  

MKG-MID:  

Šifra uporabnika:  

 
 
 
 
Na podlagi 58. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na 
območju Občine Vrhnika in 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda vlagam zahtevek za oprostitev stroškov kanalizacije, stroškov 
čiščenja in takse za obremenjevanje vode v Občini Vrhnika za količino vode, ki jo uporabljam 
za izvajanje dejavnosti _______________________________________________________ 
za leto _________________. 
 
 
 
 
Datum: ___________________ 
 

 Podpis vlagatelja: 
 
__________________ 
 
 
 
 

Priloge: 
 

• potrdilo o statusu kmeta oziroma drugo dokazilo povezano z 58. členom Odloka o 
odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnika, 

• dokazilo o posebej vgrajenem vodomeru za opravljanje dejavnosti, 
• dokazilo o namenski porabi vode za dejavnost iz 58. člena Odloka (fotokopija 

obrazca o osnovnih podatkih o kmetijskem gospodarstvu, ki ga vlagatelj enkrat letno 
pošilja na Agencijo RS za kmetijske trge, npr. stalež živali,…) 

 


