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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 29. 5. 2020.

Prispevke zbiramo do 15. 5. 2020 preko platforme MojaObcina.si.

Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in 
popravke v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2700 znakov, daljše prispevke 

krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma 
podpisana in opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko avtorja, na 

katero lahko preverimo njegovo identiteto.

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na www.zkts-vransko.si.

Strani Občinskega informatorja so omejene. Pisce prosimo za kratke in jedrnate članke.

Pisce prosimo, da se pod prispevek podpišejo in navedejo avtorje fotografij, v nasprotnem primeru pritožbe 
zavračamo.

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega oglaševanja.

Pisce prispevkov obveščamo, da bomo v Občinskem informatorju objavljali le podpisane članke.

Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO

Iz vsebine

Uvodnik / koronavirus 
str. 3
Uradne objave Občine Vransko
str. 9
Pisma bralcev
str. 36
Beseda poslanca
str. 37
Knjižnična stran  
str. 39
Vranin glas   
str. 40
Ne spreglejte
str. 41



3www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Uvodnik / koronavirus

26. in 27. marca 2020 je pote-
kala 3. dopisna seja Občinskega 
sveta Občine Vransko, na kateri 
je le-ta obravnaval in odločil o 
nekaterih ukrepih v času epi-
demije koronavirusa. Občinski 
svet je soglasno, z 11 glasovi ZA, 
sprejel naslednje odločitve: 
- sprejel Sklep o oprostitvi pla-
čila omrežnine za uporabnike 
storitev oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja odpadnih voda in či-

ščenja odpadnih voda na območju občine Vransko, ki velja za 
vse uporabnike od 1. 3. 2020 do preklica;
- potrdil predlog zamrznitve Pogodbe o izvajanju financiranja 
vzgoje in izobraževanja v letu 2020 od 16. 3. 2020 do preklica 
epidemije koronavirusa ter povrnitve materialnih stroškov JZ 
Osnovna šola Vransko-Tabor na podlagi mesečnega zahtevka 
z ustreznimi prilogami (računi);
- potrdil predlog zamrznitve Sklepa o določitvi cen progra-
mov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne obja-
ve Občine Vransko, št. 75/2018, 78/2018, 84/2019) in povrnit-
ve vseh stroškov plač in materialnih stroškov v Vrtcu Vransko 
od 1. 3. 2020 do preklica epidemije na podlagi mesečnega 
zahtevka z ustreznimi prilogami (plačilne liste zaposlenih, 
računi). Starši  so od 1. 3. 2020 do preklica oproščeni plačila 
za vrtec;

- potrdil predlog zamrznitve Pogodbe o zagotavljanju knji-
žnične dejavnosti kot javne službe za območje Občine Vran-
sko v letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije koro-
navirusa ter povrnitve stroškov plač in materialnih stroškov 
Medobčinski splošni knjižnici Žalec v ustanoviteljskem deležu 
na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi prilogami (pla-
čilne liste, računi);
- potrdil predlog zamrznitve Pogodbe o zagotavljanju 
sredstev iz občinskega proračuna za leto 2020 od 16. 3. 2020 
do preklica epidemije koronavirusa ter povrnitve materialnih 
stroškov Glasbeni šoli »Risto Savin« Žalec v ustanoviteljskem 
deležu na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi priloga-
mi (računi);
- potrdil predlog zamrznitve Pogodbe o zagotavljanju 
sredstev iz občinskega proračuna za leto 2020 od 16. 3. 2020 
do preklica epidemije koronavirusa ter povrnitve materialnih 
stroškov II. osnovni šoli Žalec v ustanoviteljskem deležu na 
podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi prilogami (računi);
- potrdil predlog zamrznitve Pogodbe o zagotavljanju sredstev 
iz občinskega proračuna v letu 2020 od 13. 3. 2020 do prekli-
ca epidemije koronavirusa ter povrnitve stroškov plač in ma-
terialnih stroškov Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko 
na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi prilogami (pla-
čilne liste zaposlenih, računi).
 
Občinska uprava

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: agencija) obvešča, da je dne 19. 3. 
2020 na svoji spletni strani (https://www.akos-rs.si/posta/
raziscite/novice/novica/izvajanje-univerzalne-postne-stori-
tve-in-vrocanje-posiljk-ter-reklamnih-sporocil-v-casu-epi-

demije-sars-cov-2-covid-19-dopolnitev) objavila pojasnilo 
glede izjeme pri uporabi nalepke za prepoved dostavljanja 
nenaslovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklam-
nih sporočil v hišni predalčnik, in sicer zaradi zaščite zdravja 
uporabnikov storitev in zaposlenih v času epidemije.
V kolikor uporabnik poštnih storitev ne želi prejemati reklam-
nih sporočil v svoj predalčnik, velja – enako kot nalepka, do-
ločena v Splošnem aktu o nalepki za prepoved dostavljanja 
v predalčnik (Ur. l. RS, št. 22/10, 65/14) – tudi na predalčnik 
nameščeno sporočilo, iz katerega nedvoumno izhaja, da se 
uporabnik ne strinja z dostavljanjem reklamnih sporočil v 
svoj predalčnik. 
Za morebitna dodatna pojasnila ali informacije se lahko obr-
nete na elektronski naslov info.box@akos-rs.si.
 
Občinska uprava

Občinski svet na 3. dopisni seji odločal 
o ukrepih v času epidemije koronavirusa

Obvestilo AKOS glede nove možnosti prepovedi dostavljanja 
reklamnih sporočil v hišni predalčnik v času epidemije COVID-19
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Uvodnik / koronavirus

V času veljavnosti Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, 
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje 
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), v nadalje-
vanju ZZUSUDJZ, upravne enote opravljajo samo postopke v 
nujnih zadevah. Nujne zadeve so tiste, v katerih je od odločitve 
odvisno zavarovanje življenja in zdravja ljudi, javni red in mir, 
javna varnost, premoženje večje vrednosti, če je od odločitve 
odvisno preživljanje oseb, če je od odločitve odvisno uvelja-
vljanje drugih pravic ali drugi nujni ukrepi za izvajanje oblasti 
za dosego namena, ki ga zasleduje zakon.
Obisk strank Upravne enote Žalec je do preklica možen le po 
predhodnem naročilu po telefonu (na številki 03 713 51 20 ali 
03 713 51 40) oziroma na elektronski naslov (ue.zalec@gov.si) 
preko elektronskih sporočil ali preko navadne pošte (na naslov 
Upravna enota Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec).
Vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica sprejemamo 
zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti na že zgoraj na-
vedenih naslovih. Zaposleni na Upravni enoti Žalec se trudimo 
ažurno odgovarjati tako na pisna kot tudi ustna vprašanja.
Začasne spremembe se nanašajo tudi na veljavnost vozniških 
dovoljenj. Vozniška dovoljenja, ki jim veljavnost poteče oz. je 
potekla od uveljavitve odloka 18. marca do 16. aprila 2020, se 
podaljšajo do 16. maja 2020. Ta veljajo le na ozemlju Republi-
ke Slovenije.
Če vam je veljavnost vozniškega dovoljenja potekla pred 18. 
marcem 2020, se novo vozniško dovoljenje izda le, če so izpol-
njeni vsi pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja, ki jih določa 
Zakon o voznikih, in gre za nujno zadevo.
Registracija vozil in drugi postopki v zvezi z registracijo mo-
tornih vozil so začasno prepovedani do 16. aprila 2020, veljav-
nost prometnih dovoljenj, ki jim poteče veljavnost do 16. aprila 
2020, pa se vključno z zavarovanjem motornih vozil podaljša 
do 16. maja 2020.
 
Med nujne zadeve s področja Zakona o motornih vozilih spada 
izdaja prometnih dovoljenj za prvo registracijo homologira-
nih tovornih in priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njiho-
vih priklopnikov ter delovnih strojev.
Vloge za izdajo osebnih izkaznic in potnih listov ne sprejema-
mo, razen v nujnih zadevah, o čemer je dolžna presojati uradna 
oseba glede na okoliščine konkretnega primera.
Za osebne izkaznice in potne listine, ki so že izdelane in še ča-
kajo na vročitev, velja, da opravimo vročitev na upravni enoti 
le, če je ta nujna.
Tudi upravne postopke po Zakonu o tujcih vodimo ob upo-
števanju omejitev oziroma posebnosti glede opravljanja dolo-
čenih procesnih dejanj in omejitev oziroma posebnosti glede 
vročanja. Dovoljenje za (začasno) prebivanje tujca, katerega 
veljavnost (po začetku veljavnosti ZZUSUDJZ, to je od 29. 3. 
2020) sicer poteče, ostane v veljavi do izteka podaljšanega 
roka za uveljavitev pravice do podaljšanja nadaljnjega dovolje-
nja, to je do 9. julija 2020 (oz. prej, če pride do preklica).
Zaradi urejanja obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma 

vpliva na socialno ter materialno stanje posameznika pa kot 
nujne zadeve na področju tujcev štejejo vloge za podaljšanje 
dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo ali podaljšanje eno-
tnega dovoljenja za prebivanje in delo, izdajo dovoljenja za 
otroke tujcev, rojene v RS, dovoljenja za stalno prebivanje, za 
izdajo pisne odobritve tujcu za zamenjavo delovnega mesta 
ali delodajalca ter označitev pravice do dela („dostop na trg 
dela“).
Na področju orožja vodimo le postopke za odvzem orožja. Med 
nujne postopke sodi tudi obveznost oseb, da po smrti lastnika 
orožja v roku treh mesecev izročijo orožje, strelivo in orožne 
listine pristojni upravni enoti, zlasti če same ne morejo zagoto-
viti varne hrambe orožja.
Vsa javna zbiranja so prepovedana. V kolikor bi prejeli vlogo 
za javno zbiranje, bi seveda izdali upravni akt, s katerim bi to 
prepovedali.
Prav tako do preklica ne izvajamo sklepanja zakonskih ali par-
tnerskih zvez.
Nujne zadeve na področju matičnih zadev so vpisi rojstev in 
smrti, kljub temu pa ne tečejo roki za sestavo smrtovnice.
Med nujne zadeve lahko med drugimi štejemo tudi:
- odločanje o pravicah, od katerih je odvisen gmotni položaj 
stranke (veteranski dodatek, pravica do invalidskega pripo-
močka ipd.);
- izdaja aktov, ki so nujni za gradnjo stanovanjskih objektov (v 
primeru premoženja večje vrednosti, če je od odločitve odvis-
no preživljanje strank ali uveljavljanje drugih pravic), javne in-
frastrukture, gospodarske infrastrukture, izvajanje javnih stori-
tev, javne gospodarske službe, javna pooblastila;
- izdaja dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, 
s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt (obrtna 
dovoljenja, dovoljenje za pridelavo/predelavo hrane, prome-
tna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vo-
zil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopni-
kov ter delovnih strojev – kot že navedeno zgoraj ipd.);
- na področju kmetijstva predelava, prodaja in izvajanje stroj-
nih storitev, vzreja in predelava vodnih organizmov (dopolnilna 
dejavnost na kmetiji), prijave kupljenega vina, izdaja dokumen-
tov za promet z vinom in prijava letnega pridelka, prenosi ce-
lotnih GERK med kmetijskimi gospodarstvi in odločbe o izbrisu 
GERK, vpis v Register kmetijskih gospodarstev zaradi pripisa 
živali (govedo, drobnica, prašiči) v Evidenco rejnih živali.
 
Aktualne informacije o našem delu se iz dneva v dan spremi-
njajo in so ažurno objavljene na spletnih straneh Upravne eno-
te Žalec.
 
V upanju na čim prejšnjo vzpostavitev normalnih okoliščin vas 
lepo pozdravljam.
 
Simona Stanter, 
načelnica Upravne enote Žalec

Poslovanje Upravne enote Žalec v času epidemije 
koronavirusa
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Uvodnik / koronavirus

Trenutno dogajanje in razmere, ki so povezane z epidemijo 
koronavirusa, imajo velik vpliv na naše življenje in vsakdan, 
zaradi česar so naši dnevi zelo spremenjeni. Povsem razum-
ljivo in normalno je, da se lahko v takšnih okoliščinah odzove-
mo z zaskrbljenostjo, strahom, tesnobo, žalostjo, razdražlji-
vostjo, jezo.
Prisotni so lahko tudi občutki napetosti, pospešen utrip srca, 
glavobol, težave s spanjem.
Čeprav so ti občutki naravni odzivi na takšne okoliščine, je 
dobro skrbeti zase in za svoje bližnje.
V nadaljevanju je povzetih nekaj psiholoških napotkov, ki so 
nam lahko v pomoč za ohranjanje dobrega psihičnega poču-
tja v času koronavirusa, predvsem pri delu s starejšimi ose-
bami, pri tem pa je še vedno potrebno upoštevati obstoječe 
ukrepe in priporočila.
Zelo pomembni so socialni stiki in pogovori stanovalcev s po-
močjo telekomunikacijskih sredstev. Stanovalci imajo mož-
nosti, da se pogovarjajo s svojci, prijatelji in drugimi, ki jim 
zaupajo. S pogovori se pomirijo in dobijo v misli, da gre za 
obdobje, ki je težko, a bo minilo. S stanovalci je potrebno biti 
v tem času strpen, potrpežljiv, ponavljati razlage in pomagati 
pri spreminjanju njihovega utečenega vedenja. 
Osebe s prehodnimi težavami v duševnem zdravju, osebe s 
kroničnimi boleznimi, socialno ogroženi in tudi zdravstveni 

delavci smo v tem obdobju lahko bolj dovzetni za psihološke 
stiske. Pomembno je, da se podpiramo in razumemo.
Zelo pomembno je, ko se pojavijo negativne misli, neprijetna 
čustva, da  pomagamo z načini, da preusmerijo pozornost in 
se zamotijo s prijetnimi aktivnostmi.
Stanovalce opozarjamo tudi na te neprijetne občutke in jih 
osredotočamo na stvari, ki jih pomirjajo in se posvetijo aktiv-
nostim, kot so npr. reševanje križank, branje, gledanje filmov, 
pletenje, šivanje. Ker je stanovalcem onemogočeno gibanje 
na prostem, lahko v sobi izvedejo kakšno gibalno spretnost, 
telovadijo na postelji ali na stolu, vsi tisti, ki so še dovolj gi-
balno spretni. 
Stanovalcem je zagotovljena kvalitetna in uravnotežena pre-
hrana ter zadostna količina spanja, kar pripomore k ohranja-
nju fizičnega in psihičnega počutja.
Vzdrževati je potrebno pozitivno naravnanost in pomisliti tudi 
na stvari, za katere smo lahko hvaležni. Tudi pohvale so zelo 
dobrodošle v tem obdobju.

Dogajanje postavimo v perspektivo in imejmo v mislih, da 
bomo z upoštevanjem priporočil pomembno pripomogli k 
zmanjševanju širjenja okužb z virusom in k zajezitvi posledic 
ter rešili življenja drugim. S skupnimi močmi bomo zmogli.
Zapisala: Simona Novak, dipl. fizioterapevtka

Ohranjanje dobrega psihičnega počutja v času koronavirusa pri 
stanovalcih v Zavodu sv. Rafaela

Hmeljarji potrebujejo pomoč pri spomladanskih delih v hmeljiščih

Na predlog hmeljarjev, ki potrebujejo pomoč pri spomladanskih delih v hmeljiščih, Odbor za kmetijstvo Občinskega sveta 
Občine Vransko, vabi vse občane, ki so hmeljarjem pripravljeni priskočiti na pomoč, da kontaktirajo zainteresirane hmeljarje.

 
Pomoč iščejo naslednji hmeljarji:
- kmetija Rjavc, Prekopa – Janko Vranič (041 783 875)
- kmetija Udamc, Prekopa – Štefan Jošt (041 857 972)
- Lipova kmetija, Prekopa – Štefka Ocvirk (051 370 574)

Odbor za kmetijstvo Občinskega sveta Občine Vransko
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Uvodnik / koronavirus

Bodite pazljivi, ne darujte denarja nepooblaščenim osebam!

Pri vas doma se lahko pojavijo nepooblaščene osebe, ki zbirajo denar v ime-
nu Rdečega križa in drugih organizacij. Trenutno na terenu nobena organi-
zacija ne zbira denarja, zato bodite pazljivi, ker gre za prevaro.

Kadar denar zbirajo naši prostovoljci, se identificirajo z ustreznimi potrdili RKS - 
OZ Žalec, znesek darovanih sredstev vpišejo v seznam, ki je v zgornjem desnem 
kotu ustrezno požigosan in podpisan. Za darovanim zneskom se darovalec pod-
piše.
 
Naši prostovoljci se v teh dneh na terenu vključujejo v aktivnosti občinskih šta-
bov civilnih zaščit ali samostojno, kakor ves čas, ter dostavljajo hrano in ostale 
nujne stvari starejšim in socialno ogroženim.
 
 
RKS - OZ Žalec

Dogodki:
V četrtek, 12. marca 2020, je bila v Sloveniji razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tega trenutka 
dalje smo gasilci prekinili vsa tekmovanja, izobraževanja ter vsa ostala nenujna dela, opravljamo zgolj posredovanja ob ne-
srečah in požarih ter določeno pomoč drugim službam pri izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja virusa glede na dogovor 
z ustreznimi službami.
Vse informacije glede koronavirusa lahko spremljate na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje, https://www.gov.si/
teme/koronavirus/ in na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.
 
Klicni center za informacije o koronavirusu: 080 14 04
 
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 9 intervencij, ki so skupno trajale 12 ur in 5 minut. Naj-
daljša intervencija je trajala 2 uri in 20 minut, najkrajša pa 40 minut.
 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 5 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO 
Polzela in GPO Braslovče so imeli dve intervenciji, v GPO Tabor ter GPO Vran-
sko intervencij niso imeli.
 
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. marcem in 15. 
aprilom 2020
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V obdobju omejenih socialnih stikov je otrokom in mlado-
stnikom za pomoč na voljo TOM telefon na številki 116 111, 
Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik na številki 116 123 pa 
vsem, ki se znajdejo v duševni stiski

V dneh, ko se v največji možni meri držimo načela #ostani-
doma, pomoč tistim, ki se znajdejo v stiski – tako kot sicer 
skozi vse leto – nudijo tudi svetovalci na Zaupnem telefonu 
Samarijan in Sopotnik na številki 116 123 in TOM telefonu za 
otroke in mladostnike na številki 116 111. 
Prednost telefonske pomoči je v tem, da je dostopna vsem, 
anonimnost pa klicalcem zagotavlja občutek varnosti, zaradi 
katere lažje spregovorijo o svojih najglobljih čustvih, stiskah 
in dvomih. Stiske ne poznajo let in z njimi se soočajo tako 
otroci in mladostniki kot starejši.

Svetovalci na Zaupnem telefonu se povprečno pogovorijo 
z več kot 100 ljudmi dnevno

Slovenska zveza društev za telefonsko pomoč v stiski zdru-
žuje pet društev: Društvo Klic upanja Celje, Društvo Tvoj te-
lefon Postojna in Društvo svetovalcev Čriček Ormož (nasto-
pajo kot Sopotnik) ter Društvo Zaupni telefon Zate, Ljubljana 
in Društvo Samarijan. Njihovi svetovalci 24 ur na dan in vse 
dni v tednu sprejemajo klice na enotno številko 116 123, ki je 
tudi vseevropska številka za pomoč ljudem v stiski. Skupno v 
društvih deluje okrog 300 prostovoljcev na treh telefonskih 
linijah.

TOM telefon že 30 let deluje pod okriljem Zveze prijateljev 
mladine Slovenije kot čustvena opora otrokom in mladim
Mladi lahko na številko 116 111 pokličejo vsak dan, tudi ob ne-
deljah in praznikih, med 12. in 20. uro, dnevne informacije in 
nasveti glede koronavirusa pa so jim na voljo tudi v spletni 
klepetalnici (https://www.e-tom.si/stopi-v-stik/), na spletni 
strani https://www.e-tom.si/kaj-naj- pocnem-ostanimodo-
ma/ in Facebook strani TOM telefona ter v Zbiralniku idej. 
TOM telefon v nacionalno mrežo povezuje okoli 200 usposo-
bljenih svetovalcev, ki sestavljajo devet svetovalnih skupin v 
Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Ve-
lenju, Krškem, Idriji, Ajdovščini in Tolminu.
 
Občinska uprava

Ena najbolj prepoznavnih dejavnosti v Spodnji Savinjski dolini 
je hmeljarstvo, ki z razsežnimi hmeljišči dolini daje neizbrisen 
pečat. Začelo se je sezonsko delo v hmeljiščih, hmeljarji pa 
se soočajo s pomanjkanjem delovne sile. Težavo v normalnih 
okoliščinah rešujejo s pomočjo delavcev iz drugih držav, naj-
več iz Romunije. 
Ker se zaradi pandemije zatika pri prihodu sezonskih delav-
cev v Slovenijo, je poslanec Državnega zbora RS Aleksander 

Reberšek zavihal rokave in se prostovoljno odločil pomagati 
v hmeljiščih kmetom v Taboru.
Pomembno se mu zdi, da jim v teh težkih časih pomaga, saj 
ceni njihov trud in stoodstotno predanost kmetijstvu.
T. T.                                 

Če se znajdete v duševni stiski, pokličite na 
telefon za pomoč v stiski

Poslanec  Reberšek prostovoljno pomaga hmeljarjem
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Rdeči križ Slovenije in transfuzijske službe vabimo krvo-
dajalce preko SMS-vabil, v katerih jih prosimo za klic na 
Transfuzijski center Celje, kjer se dogovorijo o uri prihoda 
in preverijo pogoje za darovanje.

Transfuzijska služba je uvedla dodatne zaščitne ukrepe, s 
katerimi krvodajalcem in zaposlenim omogoča varno okolje 
in varen odvzem krvi. Po telefonu pred prihodom na odvzem 
krvi pri krvodajalcih preverijo, če ustrezajo pogojem za daro-
vanje in nimajo bolezenskih znakov morebitne okužbe. Pred 
vhodom v prostore, kjer se izvaja odvzem krvi, je triažna kon-
trolna vstopna točka, kjer ponovno preverijo ustreznost in 
izmerijo telesno temperaturo.
 
V Osnovni šoli Šempeter se je akcije 9. aprila udeležilo 54 
krvodajalcev. Na odvzem krvi so prihajali v razmiku petih 
minut, zaradi česar se na enem mestu ni zadrževalo več 
ljudi. Naslednjo krvodajalsko akcijo nameravamo organi-
zirati v Hotelu Prebold 11. junija.
 
RKS - OZ Žalec

Krvodajalci se odzivajo tudi v izrednih razmerah

Zaradi povpraševanja po kmetijskih pridelkih in izdelkih vabi-
mo vse kmetovalce in nosilce dopolnilnih dejavnosti na kme-
tiji, ki ste pripravljeni svoje pridelke in izdelke ponuditi lokal-
nim kupcem, da nam na elektronski naslov obcina.vransko@
vransko.si sporočite kontaktne podatke, na katerih boste 
dosegljivi za naročila, pridelke in izdelke, ki jih ponujate, ter 
njihovo ceno.
Seznam ponudnikov z njihovo ponudbo in cenikom bomo ob-
javili na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si.
 
Občinska uprava

V družbi Butan plin verjamejo, da 
lahko skupaj prispevamo k učin-
kovitemu spopadanju z aktualnim 
stanjem, zato spodbujajo, da ljud-
je ostajajo doma, če je to mogoče.
Ponujajo brezplačno dostavo 
jeklenke na dom. Dostava pote-
ka skladno z vsemi priporočili in 
predpisi. Vsi dostavljavci dosledno 
upoštevajo zahtevane higienske 
standarde in uporabljajo vsa pot-

rebna zaščitna sredstva (rokavice, razkužila, maske itd.).
Kot običajno v primeru dostave strankam omogočajo tudi  
brezplačen priklop in menjavo tesnila.

Ob tem prosijo vse uporabnike, da jeklenko nastavijo pred 
stanovanjem ali hišo oziroma poskrbijo za nemoten dostop v 
primeru menjave, nakup poravnajo z brezstično kartico in tudi 
sami upoštevajo vsa priporočila za zaščito sebe in drugih.
Kako in kdaj lahko naročim jeklenko?

Vse dni v tednu na telefon:
080 2005 (Osrednja Slovenija, Dolenjska, Primorska)
080 1115 (Štajerska, Koroška, Prekmurje)
Spletni obrazec:  https://www.butanplin.si/vprasajte-nas/na-
rocilo-dostave-plina-v-jeklenki-na-dom/

Vabilo lokalnim ponudnikom kmetijskih pridelkov in izdelkov

Brezplačna dostava plinske jeklenke

Uvodnik / koronavirus

Krvodajalci se zavedajo, da lahko že jutri tudi oni potrebujejo kri.
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
Vransko, 30. april 2020                                             Številka 94/2020 
 
                                    

V S E B I N A 

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

2. ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

3. DOPOLNITEV POSLOVNIKA Občinskega sveta občine 
Vransko 

ZAPISNIKI 
 
4. ZAPISNIK 9. redne seje občinskega sveta 
 
5. ZAPISNIK 2. dopisne seje občinskega sveta 
 
6. ZAPISNIK 3. dopisne seje občinskega sveta 
 
 
 

A K T I 

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

Na podlagi 3., 7., 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 149. 
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 3., 
17., 26., 192. in 202. člena Zakona o prekrških (Uradni list 
RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 
74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 
7. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 
in 22/17), 7. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan – 
Uradne objave, št. 4/16), 6. člena Statuta Občine Prebold 
(Uradni list RS, št. 52/13), 6. člena Statuta Občine Tabor 
(Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in 60/15), 7. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) in 20. 
člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 

23/17) so občinski sveti občin Braslovče, dne 18. 12. 2019, 
Polzela, dne 17. 12. 2019, Prebold, dne 20. 2. 2020, Tabor, 
dne 24. 2. 2020, Vransko, dne 10. 12. 2019 in Žalec, dne 18. 
12. 2019 kot ustanoviteljice Javnega komunalnega podjetja 
Žalec, d.o.o. (JKP Žalec, d.o.o.) sprejeli 

O D L O K 
o oskrbi s pitno vodo na območju občin 

Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in 
Žalec 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) 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 in določene postopke v zvezi s 
cenami in subvencijami javne službe, vrsto in obseg objektov 
in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, upravljanje in 
gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo javni službi 
ter ostale elemente, pomembne za opravljanje javne službe 
na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 
Vransko in Žalec (v nadaljevanju: občine). 

(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi 
objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v 
pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav 
javnih vodovodov (v nadaljevanju: tehnični pravilnik) na 
območju občin, ki ga sprejme svet ustanoviteljev izvajalca 
javne službe in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uradnih glasilih občin ter na spletni strani izvajalca javne 
službe. 

2. člen 
(namen) 

(1) Namen odloka je predvsem:  

- opredelitev vsebine in standardov javne službe,  

- zagotovitev varnega, zanesljivega in učinkovitega izvajanja 
javne službe v normalnih in izrednih razmerah, 

- uskladitev  s predpisi, ki se nanašajo na organiziranje in 
financiranje izvajanja javne službe in varovanje okolja, 

- smotrno planiranje, gradnja, uporaba in upravljanje javnega 
vodovoda, 
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- zagotavljanje zdravstvene ustreznosti vode, 

- zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti javne službe,   

- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem javne službe, 

- ureditev financiranja ter določanja in potrjevanja cen 
storitev javne službe. 

3. člen 
(pomen izrazov) 

(1 ) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 

1. 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; 

2. interno vodovodno omrežje in naprave so v lasti lastnika 
nepremičnine, ki se oskrbuje s pitno vodo; 

3. javni vodovod je občinska gospodarska javna 
infrastruktura namenjena opravljanju storitev javne službe; 

4. 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; 

5. obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri poraba 
pitne vode iz javnega vodovoda; 

6. pitna voda je voda, skladna s predpisom, ki ureja pitno 
vodo; 

7. 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; 

8. priprava pitne vode je obdelava vode s postopki, ki 
zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v 
skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo; 

9. odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne 
napeljave z obračunskim vodomerom. Na posamezno 
odjemno mesto je lahko priključeno več uporabnikov pitne 
vode, če je porazdelitev stroškov med njimi; 

10. 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; 

11. sistem za oskrbo s pitno vodo je sistem elementov 
javnega 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; 

12. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni 
priključkov neposrednih uporabnikov pitne vode in je 
namenjen za transport vode na večje razdalje od vodnih 
virov do primarnega vodovoda; transportni vodovod je 
občinska gospodarska javna infrastruktura; 

13. uporabnik storitev javne službe je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda; 

14. upravljavec vodovoda je izvajalec javne službe, ki je v 
skladu s predpisom občin, ki urejajo izvajanje javne službe 
na njenem območju, pridobil 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; 

15. vodovarstveno območje je območje, kot ga določa 
predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno 
vodo; 

16. vodovodni priključek oziroma priključek stavbe na 
sekundarni vodovod je del javnega vodovoda, ki se nahaja 
med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje 
porabljene pitne vode pri uporabniku. Vodovodni priključek je 
priključna garnitura s spojno cevjo od sekundarnega 
vodovodnega omrežja do vključno obračunskega vodomera 
s pripadajočim zasunom pred vodomerom in holandcem za 
vodomerom. 

(2) Vsi ostali izrazi, ki niso določeni v prejšnjem odstavku in 
so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je 
določeno v vsakokrat veljavnih državnih predpisih, pri čemer 
je v veljavi na dan sprejema tega odloka Uredba o oskrbi s 
pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12; v nadaljevanju: uredba). 

4.člen 
(območje javne službe) 

(1) 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 programih oskrbe s 
pitno vodo, ki jih v skladu s predpisi pripravijo posamezni 
izvajalci javne službe za območja skladno s 5. členom tega 
odloka.  

(2) Predloge programov pripravijo izvajalci javne službe, 
posredujejo občinski upravi v uskladitev, potrdi pa ga 
odgovorna oseba posameznega izvajalca javne službe in se 
objavi na spletni strani občin in izvajalca javne službe.  

5. člen 
(izvajalec javne službe) 

(1) Javno službo na območjih iz 4. člena tega odloka 
izvajajo: 

- Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. (v nadaljevanju: 
izvajalec) na območju vseh občin, razen območjih, določenih 
v 2. in 3. alineji tega odstavka, v skladu s predpisi, ki urejajo 
gospodarske javne službe in pogodbo o najemu javne 
infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe (v 
nadaljevanju: najemna pogodba) in tem odlokom; 

- Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. v naselju Andraž nad 
Polzelo, Podkraj (del naselja); 

- Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., v delu naselja 
Galicija. 

(2) Izvajalca javne službe iz 2. oziroma 3. alineje 1. odstavka 
tega člena izvajata javno službo ter vse pravice in 
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obveznosti, povezane z javno službo, skladno z odlokoma, ki 
urejata javno službo za območje Mestne občine Velenje 
oziroma Mestne občine Celje. 

 
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV 

6. člen 
(določitev upravljavca) 

(1) Upravljavec javnega vodovoda po tem odloku je 
izvajalec, pri čemer se upravljanje uredi v najemni pogodbi 
oziroma drugem pravnem aktu.  

(2) Upravljavec zasebnega vodovoda je oseba, ki so jo 
prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev 
s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim 
vodovodom. 

7. člen 
(vodno dovoljenje) 

Za rabo vode mora biti pridobljeno vodno dovoljenje v skladu 
z zakonom, ki ureja vode in ostalimi predpisi. 

 
III. VODOVODNO OMREŽJE, OBJEKTI IN NAPRAVE 

8. člen 
(delitev vodovodnega sistema) 

(1) Vodovodno omrežje, objekti in naprave so v lasti občin ali 
zasebni lasti. Glede na dejstvo, ali se z vodovodnim 
omrežjem, objekti ali napravami izvajajo javne službe, se 
delijo na javne ali zasebne. Vodovodno omrežje, objekti ali 
naprave se delijo tudi na zunanje in interno vodovodno 
omrežje, pri čemer je slednje v lasti lastnika nepremičnine. 

(2) Vodovodno omrežje, objekti in naprave, ki niso v javni 
lasti, so internega značaja, zato jih vzdržujejo uporabniki ali 
od njih pooblaščeni pogodbeni izvajalci, če ta odlok ne 
določa drugače. 

(3) Vodovodno omrežje, objekti in naprave so primarni, 
sekundarni in transportni vodovodi. 

(4) Interno vodovodno omrežje in naprave v lasti uporabnika 
so vodovodni priključek in interna instalacija.  

9. člen 
(vzdrževanje in investicije v javni vodovod) 

(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javnem vodovodu skrbi 
izvajalec, pri čemer se stroški za ta vzdrževalna dela krijejo 
iz cene javne službe. 

(2) Investitor v javni vodovod je občina, ki izvajalca s 
pogodbo lahko pooblasti za vodenje, nadzor oziroma 
izgradnjo javnega vodovoda. V primeru pooblastitve se šteje, 
da izvajalec nastopa v imenu in za račun občine (v tujem 
imenu in za tuj račun), pri čemer občina zagotovi vir za 
financiranje izven cene storitve izvajalca. 

(3) Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec, 
ampak tretja oseba, mora izvajalec zagotoviti strokovni 
nadzor pri posegih v javno vodovodno omrežje, tretja oseba 
pa mora tak nadzor omogočiti.  

(4) Za dela po tem členu, ki jih izvajalec odda v podizvajanje, 
zagotovi strokovni nadzor.  

 

IV. STANDARD OPREMLJENOSTI 

10. člen 
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo) 

(1) Na območju, kjer občine zagotavljajo oskrbo s pitno vodo 
s storitvami javne službe, ni dovoljena lastna oskrba 
prebivalcev s pitno vodo. 

(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se 
ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. 

(3) Lastnik objekta na navedenem območju mora ukiniti lasti 
vodni vir in ga po priključitvi na javni vodovod ne sme več 
uporabljati za oskrbo s pitno vodo. 

11. člen 
(obveznost priključitve na javni vodovod) 

(1) 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 izvajalca za priključitev 
in zagotoviti izvedbo priključka stavbe na sekundarni 
vodovod. 

(2) Izvajalec ne sme dopustiti priključitve uporabnika na javni 
vodovod, če uporabnik za priključitev ni pridobil soglasja za 
priključitev.  

(3) 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 parcelne meje, na kateri je oziroma bo stavba 
ali gradbeni inženirski objekt, od javnega vodovoda je večja 
od 100 m, ali  

– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod, povezana z 
nesorazmernimi stroški, ki jih lahko ovrednoti usposobljen 
strokovnjak, pri čemer je breme dokazovanja na investitorju.  

(4) Občine v svojem programu komunalnega opremljanja 
naselij opredelijo poselitvena območja oziroma njihove dele, 
kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo 
priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih 
stroškov priključitve.                               

12. člen 
(priključitev stavb na javni vodovod) 

(1) 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 tehničnega 
pravilnika in tega odloka.  

(2) Na predvidenem poselitvenem območju izvajalec ne sme 
priključiti stavb ali gradbenih 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.  

(3) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno 
mesto posebej. 
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- zagotavljanje zdravstvene ustreznosti vode, 

- zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti javne službe,   

- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem javne službe, 

- ureditev financiranja ter določanja in potrjevanja cen 
storitev javne službe. 

3. člen 
(pomen izrazov) 

(1 ) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 

1. 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; 

2. interno vodovodno omrežje in naprave so v lasti lastnika 
nepremičnine, ki se oskrbuje s pitno vodo; 

3. javni vodovod je občinska gospodarska javna 
infrastruktura namenjena opravljanju storitev javne službe; 

4. 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; 

5. obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri poraba 
pitne vode iz javnega vodovoda; 

6. pitna voda je voda, skladna s predpisom, ki ureja pitno 
vodo; 

7. 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; 

8. priprava pitne vode je obdelava vode s postopki, ki 
zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v 
skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo; 

9. odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne 
napeljave z obračunskim vodomerom. Na posamezno 
odjemno mesto je lahko priključeno več uporabnikov pitne 
vode, če je porazdelitev stroškov med njimi; 

10. 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; 

11. sistem za oskrbo s pitno vodo je sistem elementov 
javnega 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; 

12. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni 
priključkov neposrednih uporabnikov pitne vode in je 
namenjen za transport vode na večje razdalje od vodnih 
virov do primarnega vodovoda; transportni vodovod je 
občinska gospodarska javna infrastruktura; 

13. uporabnik storitev javne službe je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda; 

14. upravljavec vodovoda je izvajalec javne službe, ki je v 
skladu s predpisom občin, ki urejajo izvajanje javne službe 
na njenem območju, pridobil 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; 

15. vodovarstveno območje je območje, kot ga določa 
predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno 
vodo; 

16. vodovodni priključek oziroma priključek stavbe na 
sekundarni vodovod je del javnega vodovoda, ki se nahaja 
med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje 
porabljene pitne vode pri uporabniku. Vodovodni priključek je 
priključna garnitura s spojno cevjo od sekundarnega 
vodovodnega omrežja do vključno obračunskega vodomera 
s pripadajočim zasunom pred vodomerom in holandcem za 
vodomerom. 

(2) Vsi ostali izrazi, ki niso določeni v prejšnjem odstavku in 
so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je 
določeno v vsakokrat veljavnih državnih predpisih, pri čemer 
je v veljavi na dan sprejema tega odloka Uredba o oskrbi s 
pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12; v nadaljevanju: uredba). 

4.člen 
(območje javne službe) 

(1) 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 programih oskrbe s 
pitno vodo, ki jih v skladu s predpisi pripravijo posamezni 
izvajalci javne službe za območja skladno s 5. členom tega 
odloka.  

(2) Predloge programov pripravijo izvajalci javne službe, 
posredujejo občinski upravi v uskladitev, potrdi pa ga 
odgovorna oseba posameznega izvajalca javne službe in se 
objavi na spletni strani občin in izvajalca javne službe.  

5. člen 
(izvajalec javne službe) 

(1) Javno službo na območjih iz 4. člena tega odloka 
izvajajo: 

- Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. (v nadaljevanju: 
izvajalec) na območju vseh občin, razen območjih, določenih 
v 2. in 3. alineji tega odstavka, v skladu s predpisi, ki urejajo 
gospodarske javne službe in pogodbo o najemu javne 
infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe (v 
nadaljevanju: najemna pogodba) in tem odlokom; 

- Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. v naselju Andraž nad 
Polzelo, Podkraj (del naselja); 

- Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., v delu naselja 
Galicija. 

(2) Izvajalca javne službe iz 2. oziroma 3. alineje 1. odstavka 
tega člena izvajata javno službo ter vse pravice in 
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obveznosti, povezane z javno službo, skladno z odlokoma, ki 
urejata javno službo za območje Mestne občine Velenje 
oziroma Mestne občine Celje. 

 
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV 

6. člen 
(določitev upravljavca) 

(1) Upravljavec javnega vodovoda po tem odloku je 
izvajalec, pri čemer se upravljanje uredi v najemni pogodbi 
oziroma drugem pravnem aktu.  

(2) Upravljavec zasebnega vodovoda je oseba, ki so jo 
prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev 
s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim 
vodovodom. 

7. člen 
(vodno dovoljenje) 

Za rabo vode mora biti pridobljeno vodno dovoljenje v skladu 
z zakonom, ki ureja vode in ostalimi predpisi. 

 
III. VODOVODNO OMREŽJE, OBJEKTI IN NAPRAVE 

8. člen 
(delitev vodovodnega sistema) 

(1) Vodovodno omrežje, objekti in naprave so v lasti občin ali 
zasebni lasti. Glede na dejstvo, ali se z vodovodnim 
omrežjem, objekti ali napravami izvajajo javne službe, se 
delijo na javne ali zasebne. Vodovodno omrežje, objekti ali 
naprave se delijo tudi na zunanje in interno vodovodno 
omrežje, pri čemer je slednje v lasti lastnika nepremičnine. 

(2) Vodovodno omrežje, objekti in naprave, ki niso v javni 
lasti, so internega značaja, zato jih vzdržujejo uporabniki ali 
od njih pooblaščeni pogodbeni izvajalci, če ta odlok ne 
določa drugače. 

(3) Vodovodno omrežje, objekti in naprave so primarni, 
sekundarni in transportni vodovodi. 

(4) Interno vodovodno omrežje in naprave v lasti uporabnika 
so vodovodni priključek in interna instalacija.  

9. člen 
(vzdrževanje in investicije v javni vodovod) 

(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javnem vodovodu skrbi 
izvajalec, pri čemer se stroški za ta vzdrževalna dela krijejo 
iz cene javne službe. 

(2) Investitor v javni vodovod je občina, ki izvajalca s 
pogodbo lahko pooblasti za vodenje, nadzor oziroma 
izgradnjo javnega vodovoda. V primeru pooblastitve se šteje, 
da izvajalec nastopa v imenu in za račun občine (v tujem 
imenu in za tuj račun), pri čemer občina zagotovi vir za 
financiranje izven cene storitve izvajalca. 

(3) Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec, 
ampak tretja oseba, mora izvajalec zagotoviti strokovni 
nadzor pri posegih v javno vodovodno omrežje, tretja oseba 
pa mora tak nadzor omogočiti.  

(4) Za dela po tem členu, ki jih izvajalec odda v podizvajanje, 
zagotovi strokovni nadzor.  

 

IV. STANDARD OPREMLJENOSTI 

10. člen 
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo) 

(1) Na območju, kjer občine zagotavljajo oskrbo s pitno vodo 
s storitvami javne službe, ni dovoljena lastna oskrba 
prebivalcev s pitno vodo. 

(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se 
ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. 

(3) Lastnik objekta na navedenem območju mora ukiniti lasti 
vodni vir in ga po priključitvi na javni vodovod ne sme več 
uporabljati za oskrbo s pitno vodo. 

11. člen 
(obveznost priključitve na javni vodovod) 

(1) 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 izvajalca za priključitev 
in zagotoviti izvedbo priključka stavbe na sekundarni 
vodovod. 

(2) Izvajalec ne sme dopustiti priključitve uporabnika na javni 
vodovod, če uporabnik za priključitev ni pridobil soglasja za 
priključitev.  

(3) 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 parcelne meje, na kateri je oziroma bo stavba 
ali gradbeni inženirski objekt, od javnega vodovoda je večja 
od 100 m, ali  

– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod, povezana z 
nesorazmernimi stroški, ki jih lahko ovrednoti usposobljen 
strokovnjak, pri čemer je breme dokazovanja na investitorju.  

(4) Občine v svojem programu komunalnega opremljanja 
naselij opredelijo poselitvena območja oziroma njihove dele, 
kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo 
priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih 
stroškov priključitve.                               

12. člen 
(priključitev stavb na javni vodovod) 

(1) 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 tehničnega 
pravilnika in tega odloka.  

(2) Na predvidenem poselitvenem območju izvajalec ne sme 
priključiti stavb ali gradbenih 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.  

(3) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno 
mesto posebej. 
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(4) Izvajalec 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, ki velja za storitev javne službe. Gradbiščni 
priključek se ukine z dnem, ko investitor uredi odvajanje in 
čiščenje odpadnih vod skladno z zakonodajo in prične 
uporabljati objekt.  

(5) Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju 
izvajalec 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. 

13. člen 
(storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarni vodovod) 

(1) Načrtovanje in gradnjo novega priključka na javni 
vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe, ki je tudi lastnik le-
tega. 

(2) Vzdrževanje obstoječih vodovodnih priključkov zagotavlja 
izvajalec.  

(3) Vodovodni priključki se vzdržujejo v okviru namensko 
zbranih sredstev, pri čemer se prednostno vzdržujejo 
priključki v naslednjih primerih: 

– če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti, 
ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost oskrbe 
z vodo; 

– v primeru obnove javnega vodovoda, ko se izvajajo vsa 
obnovitvena dela javne infrastrukture. 

(4) 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.  

(5) Za dela po tem členu, ki jih izvajalec odda v podizvajanje, 
zagotovi strokovni nadzor.  

(6) Uporabnik oziroma lastnik objekta mora preverjati stanje 
priključka stavbe ter njegovo vzdrževanje dopustiti in 
storjene storitve javne službe plačati. 

14. člen 
(stalen ali začasen priključek) 

(1) Priključek stavbe na javni vodovod mora biti izveden v 
skladu s tem odlokom, tehničnim pravilnikom in pogoji 
soglasja izvajalca. Izvajalec je dolžan izdelati priključek 
najkasneje v tridesetih dneh od pisne vloge uporabnika za 
izvedbo priključka pod pogojem, da je uporabnik pridobil 
soglasje za priključitev in poravnal vse obveznosti do občine 
in izvajalca.  

(2) Izvajalec sme priključiti uporabnika, ko je preveril, da so 
bila predhodno izvedena vsa gradbena dela na način kot ga 
določa tehnični pravilnik. 

(3) Vodovodni priključek je lahko stalen ali začasen. Vsaka 
sprememba dimenzije priključka se obravnava kot nov 
priključek. 

(4) Uporabnik lahko pisno naroči stalni odklop priključka 
samo v primeru odstranitve objekta, za katerega je priključek 

izveden. Odklop se izvede na stroške uporabnika. Stalni 
odklop priključka pomeni fizično izvedena dela odklopa na 
priključnem ventilu ali priključni cevi pri sekundarnem 
vodovodu.   

(5) Ukinitev stalnega priključka se lahko izvede samo pod 
pogoji, navedenimi v 25. členu tega odloka. Začasna ukinitev 
stalnega priključka ni dopustna. 

15. člen 
(lastna oskrba prebivalcev) 

Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju, na 
katerem v skladu z merili iz uredbe in tem odlokom 
priključitev na javni vodovod ni obvezna, se oskrba s pitno 
vodo lahko izvaja v obliki lastne oskrbe prebivalcev pod 
pogoji, kot jih določa uredba. 

 
V. VIRI FINANCIRANJA TER OBLIKOVANJE IN 

DOLOČANJE CEN 

16. člen 
(viri financiranja) 

Javna služba se financira iz:  

– cene storitev javne službe,  

– proračunskih sredstev občine,  

– drugih virov. 

17. člen 
(cene storitev javne službe) 

(1) Cene storitev javne službe se določajo v skladu s predpisi 
za oblikovanje cen storitev javne službe in tem odlokom. 

(2) Cena storitve javne službe je sestavljena iz cene javne 
infrastrukture (omrežnina) in cene, ki se nanaša na 
opravljanje storitev javne službe. 

(3) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in varnosti 
izvajanja javne službe se v okviru upravičenih cen storitev 
javne službe zagotovi donos na vložena poslovno potrebna 
osnovna sredstva izvajalca v višini 5 % nabavne vrednosti 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih potrebuje za 
izvajanje te javne službe. Donos se potrdi v postopku 
potrjevanja cen. 

18. člen 
(enotna potrjena cena) 

(1) Občine določajo enako potrjeno ceno, ki se nanaša na 
opravljanje storitev javne službe. 

(2) Občine na podlagi solastniških deležev na javnem 
vodovodu določajo potrjeno ceno omrežnine na ravni 
posamezne občine.  

19. člen 
(obračunsko obdobje) 

(1) Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja 
oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, razen v 
primerih, ko ta odlok določa drugače.  

(2) V primeru večjih sprememb posameznih prihodkov ali 
stroškov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje 
cene storitve javne službe, ali v primeru spremembe 
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predpisov in drugih utemeljenih okoliščin, lahko na predlog 
izvajalca svet ustanoviteljic s sklepom na podlagi tega 
odstavka določi daljše ali krajše obračunsko obdobje. V tem 
primeru se določbe o postopkih v zvezi z elaborati 
uporabljajo smiselno.  

20. člen 
(elaborati o cenah) 

(1) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat o ceni storitve 
javne službe za prihodnje leto v skladu s predpisi, ki urejajo 
metodologijo za oblikovanje cen javne službe in tem 
odlokom. Elaborat izvajalec posreduje občinam v tekočem 
letu najpozneje do 31. 10., ne glede na višino potrebnih 
sprememb cene storitve javne službe glede na obstoječe 
cene oziroma preteklo obračunsko obdobje.  

(2) V elaboratu iz 1. odstavka tega člena izvajalec opredeli in 
vsebinsko argumentira upravičene stroške izvajanja javne 
službe po veljavnih standardih. Občine elaborat pregledajo, 
in v primeru vsebinsko utemeljenih razlogov zahtevajo 
dopolnitve ali spremembe le-tega v roku 15 dni od prejema. 
Izvajalec mora na zahtevane dopolnitve ali spremembe 
odgovoriti v roku 15 dni od prejema le-teh. 

(3) Občine morajo cene na podlagi elaborata iz 1. in 2. 
odstavka tega člena potrditi najkasneje do 31. 12. tekočega 
leta za prihodnje, razen če svet ustanoviteljic ne določi 
drugače. 

(4) Če posamezna občina ne potrdi elaborata do roka iz 3. 
odstavka tega člena, se za čas do potrditve cen elaborata, 
najemnina za infrastrukturo določi v višini, ki jo v omrežnini 
zaračunava izvajalec uporabnikom.   

(5) Najemnina za javno infrastrukturo se določi v višini, ki jo v 
omrežnini zaračunava najemnik uporabnikom storitev javne 
službe. 

(6) Ne glede na 1. odstavek tega člena izvajalec v primeru iz 
2. odstavka 19. člena tega odloka pripravi elaborat skladno z 
obdobjem, ki ga določi svet ustanoviteljic.  

21. člen 
(subvencije cen) 

(1) Občine samostojno odločajo o načinu subvencioniranja.  

(2) Subvencije se določijo v skladu s predpisi s sklepi 
občinskih svetov posameznih občin.   

(3) Pri določitvi zaračunane cene in subvencije občine 
upoštevajo, da se v skladu z veljavnimi predpisi subvencija 
zagotovi le za nepridobitne uporabnike. 

(4) Nepridobitni uporabniki so gospodinjstva, pravne osebe, 
ustanovljene za izvajanje upravnih, sodnih in drugih 
oblastnih nalog ter pravne osebe, ki so ustanovljene za 
izvajanje nepridobitnih dejavnosti (kar mora biti razvidno iz 
ustreznih registrov).  

VI. NAČRTOVANJE VODOVODA 

22. člen 
(upravni postopki – javna pooblastila) 

(1) Izvajalec na podlagi veljavne zakonodaje in javnega 
pooblastila po tem odloku izdaja smernice za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve (v nadaljevanju: smernice), 
mnenja k osnutkom in predlogom prostorskega akta (v 
nadaljevanju: mnenja), projektne pogoje k idejni zasnovi, 
projektom itd. (v nadaljevanju: pogoje), mnenja k projektu za 

pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: mnenja k 
projektu) in soglasja za priključitev obstoječih objektov na 
javni vodovod (v nadaljevanju: soglasja za priklop) ter 
potrdila, pri čemer mora investitor v vlogi predložiti:  

1. za smernice in mnenja:  

- dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja prostorsko 
načrtovanje. 

2. za pogoje:  

- dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja graditev 
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 mnenje k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji 
za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in odstranitvi 
objektov:  

- 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 komunalne 
in padavinske odpadne vode, 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 priklop, 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, razen za objekte, zgrajene pred letom 
1967, če lastnik to lahko dokaže z veljavnim uradnim 
dokumentom; 

- 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 
oziroma upravni enoti 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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(4) Izvajalec 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, ki velja za storitev javne službe. Gradbiščni 
priključek se ukine z dnem, ko investitor uredi odvajanje in 
čiščenje odpadnih vod skladno z zakonodajo in prične 
uporabljati objekt.  

(5) Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju 
izvajalec 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. 

13. člen 
(storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarni vodovod) 

(1) Načrtovanje in gradnjo novega priključka na javni 
vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe, ki je tudi lastnik le-
tega. 

(2) Vzdrževanje obstoječih vodovodnih priključkov zagotavlja 
izvajalec.  

(3) Vodovodni priključki se vzdržujejo v okviru namensko 
zbranih sredstev, pri čemer se prednostno vzdržujejo 
priključki v naslednjih primerih: 

– če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti, 
ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost oskrbe 
z vodo; 

– v primeru obnove javnega vodovoda, ko se izvajajo vsa 
obnovitvena dela javne infrastrukture. 

(4) 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.  

(5) Za dela po tem členu, ki jih izvajalec odda v podizvajanje, 
zagotovi strokovni nadzor.  

(6) Uporabnik oziroma lastnik objekta mora preverjati stanje 
priključka stavbe ter njegovo vzdrževanje dopustiti in 
storjene storitve javne službe plačati. 

14. člen 
(stalen ali začasen priključek) 

(1) Priključek stavbe na javni vodovod mora biti izveden v 
skladu s tem odlokom, tehničnim pravilnikom in pogoji 
soglasja izvajalca. Izvajalec je dolžan izdelati priključek 
najkasneje v tridesetih dneh od pisne vloge uporabnika za 
izvedbo priključka pod pogojem, da je uporabnik pridobil 
soglasje za priključitev in poravnal vse obveznosti do občine 
in izvajalca.  

(2) Izvajalec sme priključiti uporabnika, ko je preveril, da so 
bila predhodno izvedena vsa gradbena dela na način kot ga 
določa tehnični pravilnik. 

(3) Vodovodni priključek je lahko stalen ali začasen. Vsaka 
sprememba dimenzije priključka se obravnava kot nov 
priključek. 

(4) Uporabnik lahko pisno naroči stalni odklop priključka 
samo v primeru odstranitve objekta, za katerega je priključek 

izveden. Odklop se izvede na stroške uporabnika. Stalni 
odklop priključka pomeni fizično izvedena dela odklopa na 
priključnem ventilu ali priključni cevi pri sekundarnem 
vodovodu.   

(5) Ukinitev stalnega priključka se lahko izvede samo pod 
pogoji, navedenimi v 25. členu tega odloka. Začasna ukinitev 
stalnega priključka ni dopustna. 

15. člen 
(lastna oskrba prebivalcev) 

Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju, na 
katerem v skladu z merili iz uredbe in tem odlokom 
priključitev na javni vodovod ni obvezna, se oskrba s pitno 
vodo lahko izvaja v obliki lastne oskrbe prebivalcev pod 
pogoji, kot jih določa uredba. 

 
V. VIRI FINANCIRANJA TER OBLIKOVANJE IN 

DOLOČANJE CEN 

16. člen 
(viri financiranja) 

Javna služba se financira iz:  

– cene storitev javne službe,  

– proračunskih sredstev občine,  

– drugih virov. 

17. člen 
(cene storitev javne službe) 

(1) Cene storitev javne službe se določajo v skladu s predpisi 
za oblikovanje cen storitev javne službe in tem odlokom. 

(2) Cena storitve javne službe je sestavljena iz cene javne 
infrastrukture (omrežnina) in cene, ki se nanaša na 
opravljanje storitev javne službe. 

(3) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in varnosti 
izvajanja javne službe se v okviru upravičenih cen storitev 
javne službe zagotovi donos na vložena poslovno potrebna 
osnovna sredstva izvajalca v višini 5 % nabavne vrednosti 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih potrebuje za 
izvajanje te javne službe. Donos se potrdi v postopku 
potrjevanja cen. 

18. člen 
(enotna potrjena cena) 

(1) Občine določajo enako potrjeno ceno, ki se nanaša na 
opravljanje storitev javne službe. 

(2) Občine na podlagi solastniških deležev na javnem 
vodovodu določajo potrjeno ceno omrežnine na ravni 
posamezne občine.  

19. člen 
(obračunsko obdobje) 

(1) Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja 
oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, razen v 
primerih, ko ta odlok določa drugače.  

(2) V primeru večjih sprememb posameznih prihodkov ali 
stroškov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje 
cene storitve javne službe, ali v primeru spremembe 
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predpisov in drugih utemeljenih okoliščin, lahko na predlog 
izvajalca svet ustanoviteljic s sklepom na podlagi tega 
odstavka določi daljše ali krajše obračunsko obdobje. V tem 
primeru se določbe o postopkih v zvezi z elaborati 
uporabljajo smiselno.  

20. člen 
(elaborati o cenah) 

(1) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat o ceni storitve 
javne službe za prihodnje leto v skladu s predpisi, ki urejajo 
metodologijo za oblikovanje cen javne službe in tem 
odlokom. Elaborat izvajalec posreduje občinam v tekočem 
letu najpozneje do 31. 10., ne glede na višino potrebnih 
sprememb cene storitve javne službe glede na obstoječe 
cene oziroma preteklo obračunsko obdobje.  

(2) V elaboratu iz 1. odstavka tega člena izvajalec opredeli in 
vsebinsko argumentira upravičene stroške izvajanja javne 
službe po veljavnih standardih. Občine elaborat pregledajo, 
in v primeru vsebinsko utemeljenih razlogov zahtevajo 
dopolnitve ali spremembe le-tega v roku 15 dni od prejema. 
Izvajalec mora na zahtevane dopolnitve ali spremembe 
odgovoriti v roku 15 dni od prejema le-teh. 

(3) Občine morajo cene na podlagi elaborata iz 1. in 2. 
odstavka tega člena potrditi najkasneje do 31. 12. tekočega 
leta za prihodnje, razen če svet ustanoviteljic ne določi 
drugače. 

(4) Če posamezna občina ne potrdi elaborata do roka iz 3. 
odstavka tega člena, se za čas do potrditve cen elaborata, 
najemnina za infrastrukturo določi v višini, ki jo v omrežnini 
zaračunava izvajalec uporabnikom.   

(5) Najemnina za javno infrastrukturo se določi v višini, ki jo v 
omrežnini zaračunava najemnik uporabnikom storitev javne 
službe. 

(6) Ne glede na 1. odstavek tega člena izvajalec v primeru iz 
2. odstavka 19. člena tega odloka pripravi elaborat skladno z 
obdobjem, ki ga določi svet ustanoviteljic.  

21. člen 
(subvencije cen) 

(1) Občine samostojno odločajo o načinu subvencioniranja.  

(2) Subvencije se določijo v skladu s predpisi s sklepi 
občinskih svetov posameznih občin.   

(3) Pri določitvi zaračunane cene in subvencije občine 
upoštevajo, da se v skladu z veljavnimi predpisi subvencija 
zagotovi le za nepridobitne uporabnike. 

(4) Nepridobitni uporabniki so gospodinjstva, pravne osebe, 
ustanovljene za izvajanje upravnih, sodnih in drugih 
oblastnih nalog ter pravne osebe, ki so ustanovljene za 
izvajanje nepridobitnih dejavnosti (kar mora biti razvidno iz 
ustreznih registrov).  

VI. NAČRTOVANJE VODOVODA 

22. člen 
(upravni postopki – javna pooblastila) 

(1) Izvajalec na podlagi veljavne zakonodaje in javnega 
pooblastila po tem odloku izdaja smernice za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve (v nadaljevanju: smernice), 
mnenja k osnutkom in predlogom prostorskega akta (v 
nadaljevanju: mnenja), projektne pogoje k idejni zasnovi, 
projektom itd. (v nadaljevanju: pogoje), mnenja k projektu za 

pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: mnenja k 
projektu) in soglasja za priključitev obstoječih objektov na 
javni vodovod (v nadaljevanju: soglasja za priklop) ter 
potrdila, pri čemer mora investitor v vlogi predložiti:  

1. za smernice in mnenja:  

- dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja prostorsko 
načrtovanje. 

2. za pogoje:  

- dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja graditev 
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 mnenje k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji 
za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in odstranitvi 
objektov:  

- 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 komunalne 
in padavinske odpadne vode, 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 priklop, 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, razen za objekte, zgrajene pred letom 
1967, če lastnik to lahko dokaže z veljavnim uradnim 
dokumentom; 

- 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 
oziroma upravni enoti 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 priklop 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 izvajalca 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.  

23. člen 
(določitev pogojev) 

Pri izdaji upravnih aktov iz 22. člena tega odloka mora 
izvajalec 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 javni vodovod; 

– 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. 

24. člen 
(začasni priključek) 

Izvajalec na predlog naročnika na podlagi pogodbe oziroma 
naročila izvede začasni priključek za  javne prireditve, 
začasne objekte, gradnjo objektov in podobne primere, 
vendar za obdobje največ dveh let. Ob naročilu mora, 
skladno z namenom začasnega priključka, predložiti:  

– situacijo (po potrebi z vrisanim objektom) v merilu 1 : 500; 

– gradbeno oziroma 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.  

25. člen 
(ukinitev priključka) 

(1) Priključek stavbe na javni vodovod izvajalec ukine 
(odstrani), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

– lastnik stavbe mora izvajalcu oddati vlogo za ukinitev 
priključka, 

– stavba ne sme imeti stalno ali začasno prijavljenih 
prebivalcev, in 

– stavba mora biti fizično odstranjena (porušena).  

(2) Lastnik stavbe mora poravnati stroške ukinitve priključka. 

26. člen 
(gradnja novega javnega vodovoda) 

(1) Pri načrtovanju komunalne opremljenosti predvidenega 
poselitvenega območja je treba zagotoviti, da se nov javni 
vodovod priključi na obratujoč javni vodovod. 

(2) Če priključitev novega javnega vodovoda ali uporabnikov 
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.  

(3) 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.  

(4) 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. 

27. člen 
(prednostna raba vode iz vodovoda) 

Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz javnih 
vodovodov se upošteva, da ima oskrba prebivalstva s pitno 
vodo prednost pred rabo vode za druge namene. Pri 
določanju prednostne rabe se, poleg tega odloka, upoštevajo 
tudi pravila, določena v uredbi.  

28. člen 
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda) 

(1) Javne vodovode je treba načrtovati skladno z uredbo in 
tem odlokom.  
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(2) Upravljavec rezervne zmogljivosti podrobneje opredeli v 
Programu oskrbe s pitno vodo. 

29. člen 
(zmanjševanje vodnih izgub javnega vodovoda) 

Izvajalec mora skladno z uredbo letno spremljati stanje 
vodnih izgub v javnem vodovodu ter pripraviti program 
ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.   

 

VI. OSKRBOVALNI STANDARDI JAVNE SLUŽBE 

30. člen 
(obseg storitev javne službe) 

Izvajalec mora zagotavljati storitve javne službe na 
oskrbovalnem območju skladno z veljavnimi državnimi 
predpisi in tem odlokom. 

31. člen 
(uporabniki in plačniki storitev javne službe) 

(1 ) Uporabniki in plačniki storitev javne službe (v 
nadaljevanju: uporabniki) so lastniki objektov iz območja, 
določenega v 4. členu tega odloka.  

(2) Uporabniki javne službe iz 1. odstavka tega člena so 
fizične osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 
samostojni podjetniki posamezniki, pravne osebe in vse 
druge pravno-organizacijske oblike.  

(3) Če je tako določeno s konkretnim pravnim aktom med 
lastnikom in posestnikom, je lahko uporabnik  tudi posestnik 
objekta, pri čemer morajo lastnik, posestnik in izvajalec 
podpisati medsebojni dogovor, v katerem se zapisniško uredi 
stanje števca in subsidiarna odgovornost lastnika za 
morebitna neplačila terjatev. 

(4) V primeru oskrbe s pitno vodo, ki se izvaja 
gospodinjstvom, v razmerju do izvajalca kot uporabnik 
nastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu 
(stanovanjski enoti), ki podpiše tudi dogovor o poravnavanju 
obveznosti. Ostali člani gospodinjstva so subsidiarno 
odgovorni na smiselno enak način, kot je določen v 5. 
odstavku tega člena. Če člani gospodinjstva ne podpišejo 
dogovora iz tega odstavka, se kot uporabnik šteje kateri koli 
član gospodinjstva. Izvajalec lahko v primeru iz prejšnjega 
stavka izstavlja račune kateremu koli članu gospodinjstva, ki 
nastopa kot plačnik. V primeru iz predprejšnjega in 
prejšnjega stavka so ostali člani gospodinjstva subsidiarno 
odgovorni za neplačane terjatve na način iz 5. odstavka tega 
člena.  

(5) Če je objekt v solastnini in ne gre za gospodinjstvo, lahko 
obveznosti uporabnikov javne službe prevzame eden od 
solastnikov, če je med njimi dosežen pisni dogovor. 
Obveznosti solastnik iz prejšnjega stavka prevzame z dnem, 
ko kateri koli solastnik obvesti izvajalca o sklenjenem 
dogovoru in mu predloži izvod dogovora. Solastnik, ki je 
prevzel obveznosti, mora z izvajalcem podpisati poseben 
dogovor, v katerem se opredeli odjemno mesto ter ostale 
pravice in obveznosti solastnika in izvajalca. Če solastnik, ki 
je prevzel obveznosti do izvajalca, dolga po prvem opominu 
ne poravna, se šteje, da so ostali solastniki subsidiarno 
odgovorni za vse zapadle in neporavnane obveznosti. Vsak 
solastnik v primeru subsidiarne odgovornosti iz prejšnjega 
stavka odgovarja za vse zapadle in neporavnane obveznosti 
do celote, vključno s stroški in zamudnimi obrestmi. V 
primeru zamude s plačilom ene ali več terjatev s strani 
solastnika, ki je prevzel obveznosti do izvajalca v smislu 

prvega stavka tega odstavka, lahko izvajalec začne izstavljati 
račune kateremu koli izmed solastnikov.    

(6) V večstanovanjskih stavbah (stanovanjske, poslovno-
stanovanjske in poslovne stavbe), v katerih ni 
zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih 
stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov javne službe 
izvršuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov 
med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja 
upravljanje večstanovanjskih stavb. Plačniki storitev so 
lastniki ali gospodinjstva v skladu s tem členom, razen če 
upravnik in izvajalec skleneta pogodbo o poravnavanju 
obveznosti, pri čemer upravnik nastopa za račun lastnikov 
oziroma gospodinjstev.   

(7) Uporabniki javne službe iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 
3. člena uredbe so izvajalci državnih ali občinskih javnih 
služb ali upravljavci javnih površin, za katere se uporablja 
pitna voda, ki se odvzema iz javnega vodovoda.  

(8) Uporabniki javne službe iz 3. in 4. točke tretjega odstavka 
3. člena uredbe so občine.  

32. člen 
(obveznost uporabnikov) 

Uporabniki imajo naslednje obveznosti: 

– pridobiti morajo mnenje oziroma soglasje izvajalca za 
priključitev na javni vodovod; 

– priključiti se morajo na javni vodovod najkasneje v treh 
mesecih po pričetku uporabe ali po prejemu pisnega poziva 
izvajalca; 

– redno morajo vzdrževati interno vodovodno omrežje in 
naprave; 

– izvajati morajo zaščito vodomernega mesta in vodomera 
pred zmrzovanjem in fizičnimi poškodbami; 

– izvajalcu morajo omogočiti dostop do priključka (mesta 
priključitve na javni vodovod, vodomernega mesta in 
vodomera);  

– izvajalcu morajo omogočiti pregled ustreznosti priključka 
stavbe in internega omrežja s ciljem zagotavljanja 
zdravstvene ustreznosti pitne vode; 

– izvajalcu morajo omogočiti vzorčenje pitne vode na 
internem omrežju;  

– obveščati morajo izvajalca o okvarah na javnem vodovodu 
in priključku, ter omogočiti izvedbo odprave okvare ali 
obnovo javnega vodovoda, če gre za javni vodovod, ki 
poteka po zemljišču, ki ni v lasti občine; 

– dopustiti morajo obnovo in redno vzdrževanje priključka in 
poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta skladno z 
zahtevami izvajalca; 

– ne smejo dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na 
svoje interno omrežje ali vodovodni priključek brez soglasja 
izvajalca; 

– povrniti morajo škodo, povzročeno na javnem vodovodu, ki 
nastane zaradi kakršnega koli ravnanja uporabnika ali zaradi 
motenj, ki bi jih povzročil z nenormalnim odvzemom vode ali 
povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu;  

– urediti morajo medsebojno delitev stroškov, kadar se 
storitev obračunava preko skupnega obračunskega 
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5. Za soglasje za priklop 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 izvajalca 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.  

23. člen 
(določitev pogojev) 

Pri izdaji upravnih aktov iz 22. člena tega odloka mora 
izvajalec 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 javni vodovod; 

– 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. 

24. člen 
(začasni priključek) 

Izvajalec na predlog naročnika na podlagi pogodbe oziroma 
naročila izvede začasni priključek za  javne prireditve, 
začasne objekte, gradnjo objektov in podobne primere, 
vendar za obdobje največ dveh let. Ob naročilu mora, 
skladno z namenom začasnega priključka, predložiti:  

– situacijo (po potrebi z vrisanim objektom) v merilu 1 : 500; 

– gradbeno oziroma 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.  

25. člen 
(ukinitev priključka) 

(1) Priključek stavbe na javni vodovod izvajalec ukine 
(odstrani), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

– lastnik stavbe mora izvajalcu oddati vlogo za ukinitev 
priključka, 

– stavba ne sme imeti stalno ali začasno prijavljenih 
prebivalcev, in 

– stavba mora biti fizično odstranjena (porušena).  

(2) Lastnik stavbe mora poravnati stroške ukinitve priključka. 

26. člen 
(gradnja novega javnega vodovoda) 

(1) Pri načrtovanju komunalne opremljenosti predvidenega 
poselitvenega območja je treba zagotoviti, da se nov javni 
vodovod priključi na obratujoč javni vodovod. 

(2) Če priključitev novega javnega vodovoda ali uporabnikov 
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.  

(3) 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.  

(4) 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. 

27. člen 
(prednostna raba vode iz vodovoda) 

Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz javnih 
vodovodov se upošteva, da ima oskrba prebivalstva s pitno 
vodo prednost pred rabo vode za druge namene. Pri 
določanju prednostne rabe se, poleg tega odloka, upoštevajo 
tudi pravila, določena v uredbi.  

28. člen 
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda) 

(1) Javne vodovode je treba načrtovati skladno z uredbo in 
tem odlokom.  
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(2) Upravljavec rezervne zmogljivosti podrobneje opredeli v 
Programu oskrbe s pitno vodo. 

29. člen 
(zmanjševanje vodnih izgub javnega vodovoda) 

Izvajalec mora skladno z uredbo letno spremljati stanje 
vodnih izgub v javnem vodovodu ter pripraviti program 
ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.   

 

VI. OSKRBOVALNI STANDARDI JAVNE SLUŽBE 

30. člen 
(obseg storitev javne službe) 

Izvajalec mora zagotavljati storitve javne službe na 
oskrbovalnem območju skladno z veljavnimi državnimi 
predpisi in tem odlokom. 

31. člen 
(uporabniki in plačniki storitev javne službe) 

(1 ) Uporabniki in plačniki storitev javne službe (v 
nadaljevanju: uporabniki) so lastniki objektov iz območja, 
določenega v 4. členu tega odloka.  

(2) Uporabniki javne službe iz 1. odstavka tega člena so 
fizične osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 
samostojni podjetniki posamezniki, pravne osebe in vse 
druge pravno-organizacijske oblike.  

(3) Če je tako določeno s konkretnim pravnim aktom med 
lastnikom in posestnikom, je lahko uporabnik  tudi posestnik 
objekta, pri čemer morajo lastnik, posestnik in izvajalec 
podpisati medsebojni dogovor, v katerem se zapisniško uredi 
stanje števca in subsidiarna odgovornost lastnika za 
morebitna neplačila terjatev. 

(4) V primeru oskrbe s pitno vodo, ki se izvaja 
gospodinjstvom, v razmerju do izvajalca kot uporabnik 
nastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu 
(stanovanjski enoti), ki podpiše tudi dogovor o poravnavanju 
obveznosti. Ostali člani gospodinjstva so subsidiarno 
odgovorni na smiselno enak način, kot je določen v 5. 
odstavku tega člena. Če člani gospodinjstva ne podpišejo 
dogovora iz tega odstavka, se kot uporabnik šteje kateri koli 
član gospodinjstva. Izvajalec lahko v primeru iz prejšnjega 
stavka izstavlja račune kateremu koli članu gospodinjstva, ki 
nastopa kot plačnik. V primeru iz predprejšnjega in 
prejšnjega stavka so ostali člani gospodinjstva subsidiarno 
odgovorni za neplačane terjatve na način iz 5. odstavka tega 
člena.  

(5) Če je objekt v solastnini in ne gre za gospodinjstvo, lahko 
obveznosti uporabnikov javne službe prevzame eden od 
solastnikov, če je med njimi dosežen pisni dogovor. 
Obveznosti solastnik iz prejšnjega stavka prevzame z dnem, 
ko kateri koli solastnik obvesti izvajalca o sklenjenem 
dogovoru in mu predloži izvod dogovora. Solastnik, ki je 
prevzel obveznosti, mora z izvajalcem podpisati poseben 
dogovor, v katerem se opredeli odjemno mesto ter ostale 
pravice in obveznosti solastnika in izvajalca. Če solastnik, ki 
je prevzel obveznosti do izvajalca, dolga po prvem opominu 
ne poravna, se šteje, da so ostali solastniki subsidiarno 
odgovorni za vse zapadle in neporavnane obveznosti. Vsak 
solastnik v primeru subsidiarne odgovornosti iz prejšnjega 
stavka odgovarja za vse zapadle in neporavnane obveznosti 
do celote, vključno s stroški in zamudnimi obrestmi. V 
primeru zamude s plačilom ene ali več terjatev s strani 
solastnika, ki je prevzel obveznosti do izvajalca v smislu 

prvega stavka tega odstavka, lahko izvajalec začne izstavljati 
račune kateremu koli izmed solastnikov.    

(6) V večstanovanjskih stavbah (stanovanjske, poslovno-
stanovanjske in poslovne stavbe), v katerih ni 
zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih 
stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov javne službe 
izvršuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov 
med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja 
upravljanje večstanovanjskih stavb. Plačniki storitev so 
lastniki ali gospodinjstva v skladu s tem členom, razen če 
upravnik in izvajalec skleneta pogodbo o poravnavanju 
obveznosti, pri čemer upravnik nastopa za račun lastnikov 
oziroma gospodinjstev.   

(7) Uporabniki javne službe iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 
3. člena uredbe so izvajalci državnih ali občinskih javnih 
služb ali upravljavci javnih površin, za katere se uporablja 
pitna voda, ki se odvzema iz javnega vodovoda.  

(8) Uporabniki javne službe iz 3. in 4. točke tretjega odstavka 
3. člena uredbe so občine.  

32. člen 
(obveznost uporabnikov) 

Uporabniki imajo naslednje obveznosti: 

– pridobiti morajo mnenje oziroma soglasje izvajalca za 
priključitev na javni vodovod; 

– priključiti se morajo na javni vodovod najkasneje v treh 
mesecih po pričetku uporabe ali po prejemu pisnega poziva 
izvajalca; 

– redno morajo vzdrževati interno vodovodno omrežje in 
naprave; 

– izvajati morajo zaščito vodomernega mesta in vodomera 
pred zmrzovanjem in fizičnimi poškodbami; 

– izvajalcu morajo omogočiti dostop do priključka (mesta 
priključitve na javni vodovod, vodomernega mesta in 
vodomera);  

– izvajalcu morajo omogočiti pregled ustreznosti priključka 
stavbe in internega omrežja s ciljem zagotavljanja 
zdravstvene ustreznosti pitne vode; 

– izvajalcu morajo omogočiti vzorčenje pitne vode na 
internem omrežju;  

– obveščati morajo izvajalca o okvarah na javnem vodovodu 
in priključku, ter omogočiti izvedbo odprave okvare ali 
obnovo javnega vodovoda, če gre za javni vodovod, ki 
poteka po zemljišču, ki ni v lasti občine; 

– dopustiti morajo obnovo in redno vzdrževanje priključka in 
poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta skladno z 
zahtevami izvajalca; 

– ne smejo dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na 
svoje interno omrežje ali vodovodni priključek brez soglasja 
izvajalca; 

– povrniti morajo škodo, povzročeno na javnem vodovodu, ki 
nastane zaradi kakršnega koli ravnanja uporabnika ali zaradi 
motenj, ki bi jih povzročil z nenormalnim odvzemom vode ali 
povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu;  

– urediti morajo medsebojno delitev stroškov, kadar se 
storitev obračunava preko skupnega obračunskega 
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vodomera v večstanovanjskih stavbah; osnova za obračun 
storitev se določi skladno s stanovanjskim zakonom; 

– urediti morajo medsebojno delitev stroškov, kadar se 
storitev obračunava prek skupnega obračunskega vodomera 
v poslovnih stavbah z več solastniki; osnova za obračun 
storitev je pisni dogovor med solastniki stavbe, ali če tega ni, 
solastniški deleži; 

– priključiti se morajo na javno vodovodno omrežje ob 
upoštevanju pogojev in soglasja izvajalca; 

– izvrševati morajo varčevalne in ostale ukrepe v primeru 
višje sile ali upravičene prekinitve dobave pitne vode. 

33. člen 
(obveznost sporočanja sprememb) 

(1) Uporabnik mora pisno obvestiti izvajalca v roku 15 dni od 
nastanka naslednjih sprememb: 

– naslova,   

– lastništva,  

– najemnih razmerij, 

– plačnikov, 

– uporabnikov, 

– fizičnih sprememb na stavbah ali gradbenih inženirskih 
objektov,  

– ostalih sprememb, ki kakorkoli vplivajo na uporabo ali 
obračun storitev javne službe. 

(2) V primerih iz 2. do 5. alineje 1. odstavka tega člena je 
sprememba možna pod pogojem, da dosedanji uporabnik 
izvajalcu posreduje pisni dogovor, sklenjen med dosedanjim 
in novim uporabnikom in so poravnane vse obveznosti 
dosedanjega uporabnika. Če se obračun storitev javne 
službe izvaja na podlagi obračunskega vodomera, mora 
dogovor iz prejšnjega stavka vsebovati stanje vodomera na 
dan spremembe.   

(3) Ne glede na 2. odstavek tega člena se v primeru smrti 
uporabnika storitve javne službe zaračunavajo lastnikom, 
razen v primeru dogovora med solastniki. 

34. člen 
(obveznost drugih) 

(1) Izvajalci del morajo pred začetkom del pri vzdrževanju, 
rekonstrukciji ali gradnji novega javnega vodovoda pridobiti 
soglasje izvajalca javne službe in mu na svoje stroške 
naročiti vzpostavitev javnega vodovoda v prvotno stanje. 

(2) Upravljavci drugih omrežij (elektrika, javna razsvetljava, 
telefon, kabelska televizija, optika, plinovod, toplovod, 
meteorna kanalizacija …) morajo pri opravljanju del na svojih 
objektih in napravah zagotoviti skladnost s tem odlokom in 
tehničnim pravilnikom, tako da ostane javni vodovod 
nepoškodovan.  

(3) Vsakdo, ki na območju javnega vodovoda oziroma 
priključka izvaja dela, ki lahko škodljivo vplivajo na javni 
vodovod ali priključek, je dolžan pred začetkom del naročiti 
zakoličbo. V primeru nameravane spremembe nivelete nad 
javnim vodovodom oziroma priključkom mora zainteresirana 
oseba pridobiti predhodno soglasje izvajalca.  

(4) V primeru poškodb iz 1. do 3. odstavka tega člena 
izvajalci del, upravljavci drugih omrežij ter drugi subjekti 
odgovarjajo za vso povzročeno poslovno in neposlovno 
škodo, pri čemer morajo na lastne stroške izvajalcu javne 
službe nemudoma naročiti odpravo poškodbe ter 
vzpostavitev v prvotno stanje. 

35. člen 
(vodenje evidenc opravljanja storitev javne službe) 

 Izvajalec mora voditi evidence v skladu s predpisi. 

36. člen 
(kataster javnega vodovoda) 

Izvajalec na podlagi zakona, ki ureja geodetsko dejavnost, 
opravlja naloge lokalne geodetske službe, ki jo financirajo 
občine. 

37. člen 
(uporaba hidrantov) 

(1) Hidranti na javnem vodovodu so objekti in naprave 
kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, 
zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.  

(2) Brez predhodnega soglasja izvajalca 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 izvajalca o 
uporabi, trajanju in količini odvzete vode.  

(3) V drugih primerih se lahko voda iz hidranta odvzame le 
na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja in predhodnega 
plačila vode. Gasilska društva morajo pri odvzemu vode iz 
hidrantov uporabljati predpisano tehnično opremo in 
izpolnjevati pogoje za odvzem zdravstveno ustrezne vode.   

(4) V primeru morebitne škode, povzročene na hidrantu, 
zanjo odgovarja povzročitelj. 

38. člen 
(varovanje javnega vodovoda in priključkov) 

(1) Na javnem vodovodu in priključkih se ne sme graditi, 
postavljati objektov ali nasipati oziroma odstranjevati 
materiala, saditi trajnih nasadov, ki lahko povzročijo 
poškodbe na javnem vodovodu ali priključkih ali ovirajo 
njegovo delovanje in vzdrževanje.  

(2) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in 
druga dela v območju javnega vodovoda, mora pred 
opravljanjem teh del pridobiti predhodno pisno soglasje 
izvajalca. Pri trajni spremembi okolice mora investitor pri 
izvajalcu naročiti in poravnati stroške prilagoditve elementov 
oziroma globino javnega vodovoda novi niveleti in rabi 
terena. 

39. člen 
(pogodba o opremljanju) 

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
investitor zgradil vodovodno omrežje in ga prenesel po 
končani gradnji v last občine, morajo biti za prenos izpolnjeni 
pogoji iz 2. odstavka tega člena, s čimer postane to omrežje 
javni vodovod. 

(2) Za prenos vodovodnega omrežja v last občine v skladu s 
1. odstavkom tega člena in v upravljanje izvajalcu mora 
investitor občini predložiti naslednjo dokumentacijo: 

– gradbeno dovoljenje; 
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– projekt izvedenih del; 

– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in 
potrdilo o vpisu v kataster gospodarske javne infrastrukture; 

– zapisnik o opravljenih preskusih vodovodov; 

– meritve  o ustreznosti hidrantnega omrežja; 

– poročilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti 
vodovodnega omrežja in objektov ter pitne vode;  

– 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 vodovodnega omrežja in objektov javnega 
vodovoda. 

40. člen 
(prenos zasebnih ali lokalnih vodovodov) 

(1) Obstoječi vodovod (zasebni, lokalni ali vaški vodovod, 
ipd.), ki ni v lasti posamezne občine, se lahko prenese v 
lastništvo občine na podlagi sklenjene pogodbe med vsemi 
solastniki in občino.   

(2) Za prenos obstoječega vodovoda iz 1. odstavka tega 
člena v last občine in upravljanje izvajalcu, morajo biti 
izpolnjeni naslednji pogoji: 

– vodovodno omrežje, ki se predaja, mora imeti vso 
dokumentacijo (projekt izvedenih del -   če je izdelan, 
elaborat geodetskega posnetka, popis in načrt vodovodnega 
omrežja, evidenco priključkov uporabnikov, vodno 
dovoljenje, strokovne podlage za pripravo akta o 
zavarovanju vodnih teles vodnih virov); 

– vodovodno omrežje mora biti skladno s tem odlokom in 
tehničnim pravilnikom;  

– cenitev vodovodnega omrežja s strani pooblaščenega 
cenilca; 

– pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski 
pregled vodovodnega omrežja in narediti zapisnik o 
pomanjkljivostih na vodovodnem omrežju; 

– sprejet in finančno ovrednoten ter s strani občine mora biti 
potrjen načrt obnovitvenih vlaganj v vodovodno omrežje; 

– lastniki objektov, ki so priključeni na vodovodno omrežje, 
morajo  v roku treh mesecev od prevzema vodovodnega 
omrežja izvajalcu na lastne stroške dopustiti vgradnjo 
vodomera v zunanjem vodomernem jašku in cestnega 
ventila; 

– izvedena morata biti pregled trase in tlačni preizkus 
vodovodnega priključka; 

– zunanji vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni 
skladno s tehničnim pravilnikom;  

– urejene morajo biti vse služnostne pogodbe za vzdrževanje 
vodovodnega omrežja; 

– urejena mora biti lastninska pravica na zemljiščih, na 
katerih so zgrajeni objekti, ki so del vodovodnega omrežja. 

 
VII. MERITVE IN OBRAČUN 

41. člen 
(zaračunavanje storitev) 

Izvajalec zaračunava storitve uporabnikom v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

42. člen 
(obračunski vodomeri) 

(1) Obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega 
priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode. 
Velikost in mesto vgraditve obračunskega vodomera sta 
razvidna iz dokumentacije za izdajo soglasja za priklop na 
javni vodovod. Vgrajen mora biti skladu s pogoji, določenimi 
v tehničnem pravilniku.  

(2) V večstanovanjskih in poslovnih objektih so v interni 
instalaciji lahko nameščeni tudi interni vodomeri, ki 
uporabniku oziroma upravniku 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. Izvajalec 
teh vodomerov ne vzdržuje in tudi ne uporablja za obračun 
vode.  

(3) Uporabnik je dolžan vzdrževati prostor za vodomer, ki 
mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim 
osebam izvajalca za vzdrževanje, redne preglede, menjave 
in odčitke vodomera. Vodomere namešča, zamenjuje, 
vzdržuje in odčitava izključno izvajalec, ki skrbi tudi za 
pravočasno overjanje vodomerov.  

(4) Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen v skladu s 
predpisi. 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. 

(5) Uporabnik lahko od izvajalca pisno zahteva nadzor 
točnosti vodomera. Če vodomer deluje v mejah predpisane 
točnosti, nosi vse stroške postopka (menjava, servis, 
kontrolni preizkus) uporabnik po ceniku izvajalca in stroških 
podizvajalca, v nasprotnem primeru pa izvajalec. 

43. člen 
(določanje količin porabljene vode) 

(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v 
m3 po stanju, odčitanem na obračunskem vodomeru, pri 
čemer popis obračunskega vodomera izvede izvajalec: 

– praviloma enkrat v koledarskem letu, 

– mesečno v primeru, ko je poraba vode v stavbi ali 
gradbenem inženirskem objektu večja kot 50 m3 na mesec.  

(2) Izvajalec v primeru iz 1. alineje 1. odstavka tega člena 
zaračunava uporabnikom porabljeno vodo določeno na 
osnovi povprečne mesečne porabe vode v zadnjem 
obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je obdobje med 
zadnjima odčitkoma.  

(3) Višino akontacije praviloma določi izvajalec v skladu z 2. 
odstavkom tega člena, uporabnik pa ima pravico zahtevati 
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vodomera v večstanovanjskih stavbah; osnova za obračun 
storitev se določi skladno s stanovanjskim zakonom; 

– urediti morajo medsebojno delitev stroškov, kadar se 
storitev obračunava prek skupnega obračunskega vodomera 
v poslovnih stavbah z več solastniki; osnova za obračun 
storitev je pisni dogovor med solastniki stavbe, ali če tega ni, 
solastniški deleži; 

– priključiti se morajo na javno vodovodno omrežje ob 
upoštevanju pogojev in soglasja izvajalca; 

– izvrševati morajo varčevalne in ostale ukrepe v primeru 
višje sile ali upravičene prekinitve dobave pitne vode. 

33. člen 
(obveznost sporočanja sprememb) 

(1) Uporabnik mora pisno obvestiti izvajalca v roku 15 dni od 
nastanka naslednjih sprememb: 

– naslova,   

– lastništva,  

– najemnih razmerij, 

– plačnikov, 

– uporabnikov, 

– fizičnih sprememb na stavbah ali gradbenih inženirskih 
objektov,  

– ostalih sprememb, ki kakorkoli vplivajo na uporabo ali 
obračun storitev javne službe. 

(2) V primerih iz 2. do 5. alineje 1. odstavka tega člena je 
sprememba možna pod pogojem, da dosedanji uporabnik 
izvajalcu posreduje pisni dogovor, sklenjen med dosedanjim 
in novim uporabnikom in so poravnane vse obveznosti 
dosedanjega uporabnika. Če se obračun storitev javne 
službe izvaja na podlagi obračunskega vodomera, mora 
dogovor iz prejšnjega stavka vsebovati stanje vodomera na 
dan spremembe.   

(3) Ne glede na 2. odstavek tega člena se v primeru smrti 
uporabnika storitve javne službe zaračunavajo lastnikom, 
razen v primeru dogovora med solastniki. 

34. člen 
(obveznost drugih) 

(1) Izvajalci del morajo pred začetkom del pri vzdrževanju, 
rekonstrukciji ali gradnji novega javnega vodovoda pridobiti 
soglasje izvajalca javne službe in mu na svoje stroške 
naročiti vzpostavitev javnega vodovoda v prvotno stanje. 

(2) Upravljavci drugih omrežij (elektrika, javna razsvetljava, 
telefon, kabelska televizija, optika, plinovod, toplovod, 
meteorna kanalizacija …) morajo pri opravljanju del na svojih 
objektih in napravah zagotoviti skladnost s tem odlokom in 
tehničnim pravilnikom, tako da ostane javni vodovod 
nepoškodovan.  

(3) Vsakdo, ki na območju javnega vodovoda oziroma 
priključka izvaja dela, ki lahko škodljivo vplivajo na javni 
vodovod ali priključek, je dolžan pred začetkom del naročiti 
zakoličbo. V primeru nameravane spremembe nivelete nad 
javnim vodovodom oziroma priključkom mora zainteresirana 
oseba pridobiti predhodno soglasje izvajalca.  

(4) V primeru poškodb iz 1. do 3. odstavka tega člena 
izvajalci del, upravljavci drugih omrežij ter drugi subjekti 
odgovarjajo za vso povzročeno poslovno in neposlovno 
škodo, pri čemer morajo na lastne stroške izvajalcu javne 
službe nemudoma naročiti odpravo poškodbe ter 
vzpostavitev v prvotno stanje. 

35. člen 
(vodenje evidenc opravljanja storitev javne službe) 

 Izvajalec mora voditi evidence v skladu s predpisi. 

36. člen 
(kataster javnega vodovoda) 

Izvajalec na podlagi zakona, ki ureja geodetsko dejavnost, 
opravlja naloge lokalne geodetske službe, ki jo financirajo 
občine. 

37. člen 
(uporaba hidrantov) 

(1) Hidranti na javnem vodovodu so objekti in naprave 
kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, 
zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.  

(2) Brez predhodnega soglasja izvajalca 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 izvajalca o 
uporabi, trajanju in količini odvzete vode.  

(3) V drugih primerih se lahko voda iz hidranta odvzame le 
na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja in predhodnega 
plačila vode. Gasilska društva morajo pri odvzemu vode iz 
hidrantov uporabljati predpisano tehnično opremo in 
izpolnjevati pogoje za odvzem zdravstveno ustrezne vode.   

(4) V primeru morebitne škode, povzročene na hidrantu, 
zanjo odgovarja povzročitelj. 

38. člen 
(varovanje javnega vodovoda in priključkov) 

(1) Na javnem vodovodu in priključkih se ne sme graditi, 
postavljati objektov ali nasipati oziroma odstranjevati 
materiala, saditi trajnih nasadov, ki lahko povzročijo 
poškodbe na javnem vodovodu ali priključkih ali ovirajo 
njegovo delovanje in vzdrževanje.  

(2) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in 
druga dela v območju javnega vodovoda, mora pred 
opravljanjem teh del pridobiti predhodno pisno soglasje 
izvajalca. Pri trajni spremembi okolice mora investitor pri 
izvajalcu naročiti in poravnati stroške prilagoditve elementov 
oziroma globino javnega vodovoda novi niveleti in rabi 
terena. 

39. člen 
(pogodba o opremljanju) 

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
investitor zgradil vodovodno omrežje in ga prenesel po 
končani gradnji v last občine, morajo biti za prenos izpolnjeni 
pogoji iz 2. odstavka tega člena, s čimer postane to omrežje 
javni vodovod. 

(2) Za prenos vodovodnega omrežja v last občine v skladu s 
1. odstavkom tega člena in v upravljanje izvajalcu mora 
investitor občini predložiti naslednjo dokumentacijo: 

– gradbeno dovoljenje; 

URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                            Številka 94/2020 – 30. 4. 2020 
 

9 | S t r a n  

 

– projekt izvedenih del; 

– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in 
potrdilo o vpisu v kataster gospodarske javne infrastrukture; 

– zapisnik o opravljenih preskusih vodovodov; 

– meritve  o ustreznosti hidrantnega omrežja; 

– poročilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti 
vodovodnega omrežja in objektov ter pitne vode;  

– 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 vodovodnega omrežja in objektov javnega 
vodovoda. 

40. člen 
(prenos zasebnih ali lokalnih vodovodov) 

(1) Obstoječi vodovod (zasebni, lokalni ali vaški vodovod, 
ipd.), ki ni v lasti posamezne občine, se lahko prenese v 
lastništvo občine na podlagi sklenjene pogodbe med vsemi 
solastniki in občino.   

(2) Za prenos obstoječega vodovoda iz 1. odstavka tega 
člena v last občine in upravljanje izvajalcu, morajo biti 
izpolnjeni naslednji pogoji: 

– vodovodno omrežje, ki se predaja, mora imeti vso 
dokumentacijo (projekt izvedenih del -   če je izdelan, 
elaborat geodetskega posnetka, popis in načrt vodovodnega 
omrežja, evidenco priključkov uporabnikov, vodno 
dovoljenje, strokovne podlage za pripravo akta o 
zavarovanju vodnih teles vodnih virov); 

– vodovodno omrežje mora biti skladno s tem odlokom in 
tehničnim pravilnikom;  

– cenitev vodovodnega omrežja s strani pooblaščenega 
cenilca; 

– pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski 
pregled vodovodnega omrežja in narediti zapisnik o 
pomanjkljivostih na vodovodnem omrežju; 

– sprejet in finančno ovrednoten ter s strani občine mora biti 
potrjen načrt obnovitvenih vlaganj v vodovodno omrežje; 

– lastniki objektov, ki so priključeni na vodovodno omrežje, 
morajo  v roku treh mesecev od prevzema vodovodnega 
omrežja izvajalcu na lastne stroške dopustiti vgradnjo 
vodomera v zunanjem vodomernem jašku in cestnega 
ventila; 

– izvedena morata biti pregled trase in tlačni preizkus 
vodovodnega priključka; 

– zunanji vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni 
skladno s tehničnim pravilnikom;  

– urejene morajo biti vse služnostne pogodbe za vzdrževanje 
vodovodnega omrežja; 

– urejena mora biti lastninska pravica na zemljiščih, na 
katerih so zgrajeni objekti, ki so del vodovodnega omrežja. 

 
VII. MERITVE IN OBRAČUN 

41. člen 
(zaračunavanje storitev) 

Izvajalec zaračunava storitve uporabnikom v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

42. člen 
(obračunski vodomeri) 

(1) Obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega 
priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode. 
Velikost in mesto vgraditve obračunskega vodomera sta 
razvidna iz dokumentacije za izdajo soglasja za priklop na 
javni vodovod. Vgrajen mora biti skladu s pogoji, določenimi 
v tehničnem pravilniku.  

(2) V večstanovanjskih in poslovnih objektih so v interni 
instalaciji lahko nameščeni tudi interni vodomeri, ki 
uporabniku oziroma upravniku 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. Izvajalec 
teh vodomerov ne vzdržuje in tudi ne uporablja za obračun 
vode.  

(3) Uporabnik je dolžan vzdrževati prostor za vodomer, ki 
mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim 
osebam izvajalca za vzdrževanje, redne preglede, menjave 
in odčitke vodomera. Vodomere namešča, zamenjuje, 
vzdržuje in odčitava izključno izvajalec, ki skrbi tudi za 
pravočasno overjanje vodomerov.  

(4) Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen v skladu s 
predpisi. 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. 

(5) Uporabnik lahko od izvajalca pisno zahteva nadzor 
točnosti vodomera. Če vodomer deluje v mejah predpisane 
točnosti, nosi vse stroške postopka (menjava, servis, 
kontrolni preizkus) uporabnik po ceniku izvajalca in stroških 
podizvajalca, v nasprotnem primeru pa izvajalec. 

43. člen 
(določanje količin porabljene vode) 

(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v 
m3 po stanju, odčitanem na obračunskem vodomeru, pri 
čemer popis obračunskega vodomera izvede izvajalec: 

– praviloma enkrat v koledarskem letu, 

– mesečno v primeru, ko je poraba vode v stavbi ali 
gradbenem inženirskem objektu večja kot 50 m3 na mesec.  

(2) Izvajalec v primeru iz 1. alineje 1. odstavka tega člena 
zaračunava uporabnikom porabljeno vodo določeno na 
osnovi povprečne mesečne porabe vode v zadnjem 
obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je obdobje med 
zadnjima odčitkoma.  

(3) Višino akontacije praviloma določi izvajalec v skladu z 2. 
odstavkom tega člena, uporabnik pa ima pravico zahtevati 
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spremembo višine akontacije. V primeru, da izvajalec 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.  

(4) 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.  

(5) Uporabnik brez predhodnega dogovora z izvajalcem 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. 

(6) V primeru, če se med dvema popisoma obračunskega 
vodomera pri posameznem uporabniku spremeni cena javne 
službe, se ob popisu, ki se izvede po spremembi cene 
izvede poračun na naslednji način:  

- pri prvem popisu po spremembi cene se ugotovi povprečna 
mesečna poraba v obračunskem obdobju; 

- za obdobje od zadnjega popisa pred spremembo cene do 
zadnjega dne veljavnosti stare cene se za izračun manjših ali 
večjih količin (razlika med akontacijo in porabo iz 1. alineje 
tega odstavka) uporabi stara cena; 

- za obdobje od prvega dne veljavnosti nove cene in do 
prvega popisa po spremembi cene se za izračun manjših ali 
večjih količin (razlika med akontacijo in porabo iz 1. alineje 
tega odstavka) uporabi nova cena; 

- uporabnik lahko na dan spremembe cene storitev javne 
službe samo odčita stanje vodomera in ga sporoči izvajalcu v 
pisni ali elektronski obliki najkasneje v 8 dneh od datuma 
odčitka. V tem primeru se za obračun uporabi javljeno stanje 
vodomera. 

44. člen 
(objava cen)                        

Cene javne službe se objavijo na spletni strani izvajalca.  

 
VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV 

45. člen 
(evidence uporabnikov) 

(1) Za potrebe poslovanja izvajalec vodi evidenco 
uporabnikov.  

(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vsebuje 
naslednje podatke:  

– šifro uporabnika 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). 

(3) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne 
podjetnike vsebuje naslednje podatke:  

– šifro uporabnika in odjemnega mesta,  

– naziv pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika,  

– naslov, 

– transakcijski račun,  

– davčno številko. 

– obveznosti.  

(4) Evidenci iz 2. in 3. odstavka tega člena vsebujeta tudi 
naslednje podatke:  

– podatke o merilnih napravah in priključku,  

– lastništvo nepremičnine, 

– podatke o načinu odvajanja odpadnih vod iz stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta. 

46. člen 
(pridobivanje evidenc) 

Izvajalec pridobiva evidence od uporabnikov, upravnikov, 
organov občin, državnih organov in služb v skladu s predpisi. 

47. člen 
(plačilo računov) 

(1) Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati najkasneje do 
roka navedenega na računu. 

(2) Izvajalec v primeru zamude s plačilom računa uporabniku 
pošlje opomin, v katerem ga opozori, da mu bo po poteku 
petnajstih dni po prejemu opomina prekinil dobavo vode, če 
račun ne bo poravnan, in pričel postopek izterjave po sodni 
poti.  

48. člen 
(ugovor zoper račun) 

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico v 
roku dvanajstih dni od datuma izdaje računa vložiti pisni 
ugovor pri izvajalcu. Izvajalec je dolžan na ugovor 
uporabnika odgovoriti v roku petnajstih dni od prejema 
ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. Ugovor 
na izdan račun ne zadrži plačila nespornega dela računa. Če 
uporabnik računa ne poravna niti v petnajstih dneh po 
prejemu odgovora, se mu izda pisni opomin in izvede 
postopek skladno z 2. odstavkom 49. člena tega odloka.   

 
IX. PREKINITEV DOBAVE VODE 

49. člen 
(prekinitev dobave uporabniku po uradni dolžnosti ali na 

zahtevo uporabnika) 

(1) Izvajalec mora uporabniku prekiniti dobavo pitne vode, 
če:  

– je bil priključek na javni vodovod izdelan brez soglasja ali v 
nasprotju s soglasjem izvajalca; 

– interno vodovodno omrežje in naprave uporabnika ni 
tehnično ustrezno in je zaradi tega ogrožena kakovost pitne 
vode v javnem vodovodu (lastna oskrba z vodo);  

URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                            Številka 94/2020 – 30. 4. 2020 
 

11 | S t r a n  

 

– uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev 
drugega uporabnika na svoje interno omrežje;  

– notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo redno 
dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik tega na 
zahtevo izvajalca noče odstraniti; 

– uporabnik brez privolitve izvajalca odstrani pečatno plombo 
(na vodomeru …) ali kako drugače spremeni način izvedbe 
priključka;  

– uporabnik ne dopusti izvajalcu opravljati nujnih 
vzdrževalnih del na priključku stavbe; 

– uporabnik ne dovoli izvajalcu vgraditve ali zamenjave 
obračunskega vodomera; 

– uporabnik onemogoča izvajalcu odčitavanje in pregled 
vodomera; 

– uporabnik ne plača računa za dobavo vode v skladu s 
pogoji 47. člena; 

– uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka.  

(2) 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 izvajalca.  

50. člen 
(prekinitev dobave uporabnikom zaradi del izvajalca) 

(1) Izvajalec ima pravico prekiniti dobavo vode zaradi 
načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del na javnem 
vodovodu, 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 en dan pred prekinitvijo dobave 
vode.  

(2) V primeru prekinitve vode zaradi višje sile, kot so potres, 
požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, 
okvare na javnih vodovodih, ima izvajalec 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 izvajalec dolžan obveščati uporabnike o izvajanju 
posebnih ukrepov glede uporabe vode. 

 
X. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 

51. člen 
(inšpekcijski organ) 

Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in 
izrekanje sankcij je pristojen občinski inšpekcijski organ in 
občinsko redarstvo.  

52. člen 
(globe za izvajalca in odgovorno osebo izvajalca) 

(1) Izvajalec se kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če: 

– dopusti priključitev uporabnika brez izdanega soglasja za 
priključitev (11. člen); 

– ne dopusti priključitve, čeprav so izpolnjeni pogoji iz 14. 
člena tega odloka; 

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

(2) Odgovorna oseba pravne osebe se za prekršek iz tega 
člena kaznuje z globo 250,00 EUR. 

53. člen 
(globe za uporabnike) 

(1) Pravna oseba, ki je uporabnik storitev javne službe po 
tem odloku in se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo po zakonu, se 
kaznuje z globo 2.500,00 EUR, če : 

– se priključi na javni vodovod in hkrati ne ukine lastnega 
vodnega vira, in kljub temu še vedno hkrati uporablja tudi 
lasten vodni vir (10. člen); 

– se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda, kjer je to 
obvezno (11. člen); 

– se priključi na javni vodovod brez soglasja izvajalca (1. 
alineja 32. člena); 

– ne izpolnjuje obveznosti iz 2., 7., 10. in 11. alineje 32 člena 
tega odloka; 

– odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 37. členom tega 
odloka; 

– izvaja posege v varovanem območju obstoječega javnega 
vodovoda ali priključka oziroma ravna v nasprotju z določili 
38. člena tega odloka. 

(2) Pravna oseba, ki je uporabnik storitev javne službe po 
tem odloku in se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za majhno ali mikro družbo, se kaznuje z globo 
1.000,00 EUR, če stori kateri koli prekršek iz 1. do 6. alineje 
1. odstavka tega člena.  

(3) Odgovorna oseba pravne osebe iz 1. in 2. odstavka tega 
člena, fizična oseba in odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, se za kateri koli prekršek iz 1. do 6. 
alineje 1. odstavka tega člena kaznujejo z globo 100,00 
EUR. 

 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

54. člen 
(prehodni roki) 

(1) Izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih 
območjih morajo zagotoviti občine. 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. 

(2) Za rabo vodnih virov za lastno oskrbo stavb s pitno vodo 
iz 1. odstavka tega člena, morajo lastniki stavb in gradbenih 
inženirskih objektov pridobiti vodno dovoljenje v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
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spremembo višine akontacije. V primeru, da izvajalec 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.  

(4) 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.  

(5) Uporabnik brez predhodnega dogovora z izvajalcem 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. 

(6) V primeru, če se med dvema popisoma obračunskega 
vodomera pri posameznem uporabniku spremeni cena javne 
službe, se ob popisu, ki se izvede po spremembi cene 
izvede poračun na naslednji način:  

- pri prvem popisu po spremembi cene se ugotovi povprečna 
mesečna poraba v obračunskem obdobju; 

- za obdobje od zadnjega popisa pred spremembo cene do 
zadnjega dne veljavnosti stare cene se za izračun manjših ali 
večjih količin (razlika med akontacijo in porabo iz 1. alineje 
tega odstavka) uporabi stara cena; 

- za obdobje od prvega dne veljavnosti nove cene in do 
prvega popisa po spremembi cene se za izračun manjših ali 
večjih količin (razlika med akontacijo in porabo iz 1. alineje 
tega odstavka) uporabi nova cena; 

- uporabnik lahko na dan spremembe cene storitev javne 
službe samo odčita stanje vodomera in ga sporoči izvajalcu v 
pisni ali elektronski obliki najkasneje v 8 dneh od datuma 
odčitka. V tem primeru se za obračun uporabi javljeno stanje 
vodomera. 

44. člen 
(objava cen)                        

Cene javne službe se objavijo na spletni strani izvajalca.  

 
VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV 

45. člen 
(evidence uporabnikov) 

(1) Za potrebe poslovanja izvajalec vodi evidenco 
uporabnikov.  

(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vsebuje 
naslednje podatke:  

– šifro uporabnika 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). 

(3) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne 
podjetnike vsebuje naslednje podatke:  

– šifro uporabnika in odjemnega mesta,  

– naziv pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika,  

– naslov, 

– transakcijski račun,  

– davčno številko. 

– obveznosti.  

(4) Evidenci iz 2. in 3. odstavka tega člena vsebujeta tudi 
naslednje podatke:  

– podatke o merilnih napravah in priključku,  

– lastništvo nepremičnine, 

– podatke o načinu odvajanja odpadnih vod iz stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta. 

46. člen 
(pridobivanje evidenc) 

Izvajalec pridobiva evidence od uporabnikov, upravnikov, 
organov občin, državnih organov in služb v skladu s predpisi. 

47. člen 
(plačilo računov) 

(1) Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati najkasneje do 
roka navedenega na računu. 

(2) Izvajalec v primeru zamude s plačilom računa uporabniku 
pošlje opomin, v katerem ga opozori, da mu bo po poteku 
petnajstih dni po prejemu opomina prekinil dobavo vode, če 
račun ne bo poravnan, in pričel postopek izterjave po sodni 
poti.  

48. člen 
(ugovor zoper račun) 

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico v 
roku dvanajstih dni od datuma izdaje računa vložiti pisni 
ugovor pri izvajalcu. Izvajalec je dolžan na ugovor 
uporabnika odgovoriti v roku petnajstih dni od prejema 
ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. Ugovor 
na izdan račun ne zadrži plačila nespornega dela računa. Če 
uporabnik računa ne poravna niti v petnajstih dneh po 
prejemu odgovora, se mu izda pisni opomin in izvede 
postopek skladno z 2. odstavkom 49. člena tega odloka.   

 
IX. PREKINITEV DOBAVE VODE 

49. člen 
(prekinitev dobave uporabniku po uradni dolžnosti ali na 

zahtevo uporabnika) 

(1) Izvajalec mora uporabniku prekiniti dobavo pitne vode, 
če:  

– je bil priključek na javni vodovod izdelan brez soglasja ali v 
nasprotju s soglasjem izvajalca; 

– interno vodovodno omrežje in naprave uporabnika ni 
tehnično ustrezno in je zaradi tega ogrožena kakovost pitne 
vode v javnem vodovodu (lastna oskrba z vodo);  
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– uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev 
drugega uporabnika na svoje interno omrežje;  

– notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo redno 
dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik tega na 
zahtevo izvajalca noče odstraniti; 

– uporabnik brez privolitve izvajalca odstrani pečatno plombo 
(na vodomeru …) ali kako drugače spremeni način izvedbe 
priključka;  

– uporabnik ne dopusti izvajalcu opravljati nujnih 
vzdrževalnih del na priključku stavbe; 

– uporabnik ne dovoli izvajalcu vgraditve ali zamenjave 
obračunskega vodomera; 

– uporabnik onemogoča izvajalcu odčitavanje in pregled 
vodomera; 

– uporabnik ne plača računa za dobavo vode v skladu s 
pogoji 47. člena; 

– uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka.  

(2) 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 izvajalca.  

50. člen 
(prekinitev dobave uporabnikom zaradi del izvajalca) 

(1) Izvajalec ima pravico prekiniti dobavo vode zaradi 
načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del na javnem 
vodovodu, 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 en dan pred prekinitvijo dobave 
vode.  

(2) V primeru prekinitve vode zaradi višje sile, kot so potres, 
požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, 
okvare na javnih vodovodih, ima izvajalec 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 izvajalec dolžan obveščati uporabnike o izvajanju 
posebnih ukrepov glede uporabe vode. 

 
X. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 

51. člen 
(inšpekcijski organ) 

Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in 
izrekanje sankcij je pristojen občinski inšpekcijski organ in 
občinsko redarstvo.  

52. člen 
(globe za izvajalca in odgovorno osebo izvajalca) 

(1) Izvajalec se kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če: 

– dopusti priključitev uporabnika brez izdanega soglasja za 
priključitev (11. člen); 

– ne dopusti priključitve, čeprav so izpolnjeni pogoji iz 14. 
člena tega odloka; 

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

(2) Odgovorna oseba pravne osebe se za prekršek iz tega 
člena kaznuje z globo 250,00 EUR. 

53. člen 
(globe za uporabnike) 

(1) Pravna oseba, ki je uporabnik storitev javne službe po 
tem odloku in se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo po zakonu, se 
kaznuje z globo 2.500,00 EUR, če : 

– se priključi na javni vodovod in hkrati ne ukine lastnega 
vodnega vira, in kljub temu še vedno hkrati uporablja tudi 
lasten vodni vir (10. člen); 

– se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda, kjer je to 
obvezno (11. člen); 

– se priključi na javni vodovod brez soglasja izvajalca (1. 
alineja 32. člena); 

– ne izpolnjuje obveznosti iz 2., 7., 10. in 11. alineje 32 člena 
tega odloka; 

– odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 37. členom tega 
odloka; 

– izvaja posege v varovanem območju obstoječega javnega 
vodovoda ali priključka oziroma ravna v nasprotju z določili 
38. člena tega odloka. 

(2) Pravna oseba, ki je uporabnik storitev javne službe po 
tem odloku in se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za majhno ali mikro družbo, se kaznuje z globo 
1.000,00 EUR, če stori kateri koli prekršek iz 1. do 6. alineje 
1. odstavka tega člena.  

(3) Odgovorna oseba pravne osebe iz 1. in 2. odstavka tega 
člena, fizična oseba in odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, se za kateri koli prekršek iz 1. do 6. 
alineje 1. odstavka tega člena kaznujejo z globo 100,00 
EUR. 

 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

54. člen 
(prehodni roki) 

(1) Izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih 
območjih morajo zagotoviti občine. 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. 

(2) Za rabo vodnih virov za lastno oskrbo stavb s pitno vodo 
iz 1. odstavka tega člena, morajo lastniki stavb in gradbenih 
inženirskih objektov pridobiti vodno dovoljenje v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
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55. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Izvajanje z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 
Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 01/12). 

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o 
tehnični izvedbi in uporabi objektov na naprav javnih 
vodovodov, ki ga je potrdila skupščina podjetja dne 
28.06.2004, ki pa se uporablja do sprejema novega. 

56. člen 
(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in glasilih občin. 

Žalec, dne 20. marca 2020                                 

Župan Občine Braslovče 
mag. Tomaž Žohar 

Župan Občine Polzela 
Jože Kužnik 

Župan Občine Prebold 
Vinko Debelak 

Župan Občine Tabor 
Marko Semprimožnik 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik 

Župan Občine Žalec 
Janko Kos 

 
 

 
 
2. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

Na podlagi 3., 7., 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 
ZIURKOE), 3., 17., 26., 192. in 202. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 
32/16 in 15/17 – odl. US), 7. člena Statuta Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17), 7. člena Statuta Občine 
Polzela (Polzelan – Uradne objave, št. 4/16), 6. člena Statuta 
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13), 6. člena Statuta 
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in 60/15), 
7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 
53/10) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13 in 23/17) so občinski sveti občin Braslovče, dne 
18. 12. 2019, Polzela, dne 17. 12. 2019, Prebold, dne 20. 2. 
2020, Tabor, dne 24. 2. 2020, Vransko, dne 10. 12. 2019 in 
Žalec, dne 18. 12. 2019 kot ustanoviteljice Javnega 
komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. (JKP Žalec, d.o.o.) 
sprejeli 

O D L O K  
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 odloka) 

(1) Ta odlok določa pogoje in način izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: 
javna služba), pravice in obveznosti uporabnikov storitev 
javne službe, vire financiranja in določene postopke v zvezi s 
cenami in subvencijami javne službe, vrsto in obseg objektov 
in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, upravljanje in 
gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo javni službi 
ter ostale elemente, pomembne za opravljanje javne službe 
na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 
Vransko in Žalec (v nadaljevanju: občine). 

(2) 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). 

2. člen 
(namen) 

Namen odloka je:  

- opredelitev vsebine in standardov javne službe,  

- zagotovitev varnega, zanesljivega in učinkovitega izvajanja 
javne službe v normalnih in izrednih razmerah,  

- uskladitev  s predpisi, ki se nanašajo na organiziranje in 
financiranje izvajanja javne službe in varovanje okolja,  

- smotrno načrtovanje, gradnja, uporaba in upravljanje 
sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode, 

- zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti javne službe,   

- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem javne službe, 

- ureditev financiranja ter določanja in potrjevanja cen 
storitev javne službe. 

3. člen 
(pomen izrazov) 

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:  

1. MKČN (mala  komunalna čistilna naprava) je naprava, 
skladna s predpisom, ki ureja   emisije   snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in kanalizacijo; 

2. 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, MKČN z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE, ali MKČN na območju izven meja anglomeracij, z 
zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, če se za blato 
zagotovi ravnanje v skladu z veljavnimi predpisi. Interna 
kanalizacija, greznica, kanalizacijski priključek in MKČN iz 
prejšnjega stavka niso objekti javne kanalizacije; 
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3. javna kanalizacija ali javni kanalizacijski sistem je 
kanalizacija (javno kanalizacijsko omrežje) skupaj s čistilno 
napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna 
infrastruktura lokalnega pomena najemnjena izvajanju 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode; 

4. 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 končni iztok iz javnega 
kanalizacijskega sistema ali 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; 

5. 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; 

6. primarno omrežje je primarno kanalizacijsko omrežje 
javne kanalizacije, ki predstavlja 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; 

7. sekundarno omrežje je sekundarno kanalizacijsko omrežje 
javne kanalizacije, ki predstavlja 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. 

(2) Vsi ostali izrazi, ki niso določeni v prejšnjem odstavku in 
so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je 
določeno v vsakokrat veljavnih državnih predpisih, pri čemer 
je v veljavi na dan sprejema tega odloka Uredba o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 
98/15 in 76/17; v nadaljevanju: uredba). 

 
II. ORGANIZIRANOST IN OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE 

SLUŽBE 

4. člen 
(izvajalec javne službe) 

(1) Občine so lastnice objektov in naprav za izvajanje javne 
službe in zagotavljajo izvajanje javne službe v obliki javnega 
podjetja na celotnem območju občin v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s tem odlokom in veljavnimi predpisi.   

(2) Izvajalec javne službe na celotnem območju občin 
Braslovče, 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 delu 
naselij Andraž nad Polzelo in Dobrič izvajalec Komunalno 
podjetje Velenje, d.o.o. in na območju Občine Žalec, kjer je v 
delu naselja Galicija in v naselju Levec izvajalec VODOVOD 
- KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o., Celje. 

5. člen 
(program odvajanja in čiščenja) 

(1) Občine zagotavljajo izvajanje storitev javne službe na 
vseh poselitvenih območjih na svojem območju v skladu z 
veljavnimi predpisi.  

(2) Izvajalec izvaja javno službo v skladu s potrjenim 
programom izvajanja javne službe, ki ga objavi na svoji 
spletni strani.  

6. člen 
(čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode) 

Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju občin se 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;  

- 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; 

- 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 zanje odgovarjajo 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) Izvajalec mora na območju izvajanja skladno s tem 
odlokom izvajati vse storitve javne službe, kot so določene v 
predpisih. 

(2) Izvajalec lahko z javnim kanalizacijskim sistemom v 
okviru prostih zmogljivosti izvaja storitve odvajanja in 
čiščenja: 

- padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno 
kanalizacijsko omrežje s površin, ki niso javne površine in po 
veljavnih predpisih ne sodijo med storitve javne službe, in 

- industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno 
kanalizacijsko omrežje. 

(3) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne vode, 
ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, mora izvajalec 
izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive na 
življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.  
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55. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Izvajanje z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 
Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 01/12). 

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o 
tehnični izvedbi in uporabi objektov na naprav javnih 
vodovodov, ki ga je potrdila skupščina podjetja dne 
28.06.2004, ki pa se uporablja do sprejema novega. 

56. člen 
(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in glasilih občin. 

Žalec, dne 20. marca 2020                                 

Župan Občine Braslovče 
mag. Tomaž Žohar 

Župan Občine Polzela 
Jože Kužnik 

Župan Občine Prebold 
Vinko Debelak 

Župan Občine Tabor 
Marko Semprimožnik 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik 

Župan Občine Žalec 
Janko Kos 

 
 

 
 
2. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

Na podlagi 3., 7., 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 
ZIURKOE), 3., 17., 26., 192. in 202. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 
32/16 in 15/17 – odl. US), 7. člena Statuta Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17), 7. člena Statuta Občine 
Polzela (Polzelan – Uradne objave, št. 4/16), 6. člena Statuta 
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13), 6. člena Statuta 
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in 60/15), 
7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 
53/10) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13 in 23/17) so občinski sveti občin Braslovče, dne 
18. 12. 2019, Polzela, dne 17. 12. 2019, Prebold, dne 20. 2. 
2020, Tabor, dne 24. 2. 2020, Vransko, dne 10. 12. 2019 in 
Žalec, dne 18. 12. 2019 kot ustanoviteljice Javnega 
komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. (JKP Žalec, d.o.o.) 
sprejeli 

O D L O K  
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 odloka) 

(1) Ta odlok določa pogoje in način izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: 
javna služba), pravice in obveznosti uporabnikov storitev 
javne službe, vire financiranja in določene postopke v zvezi s 
cenami in subvencijami javne službe, vrsto in obseg objektov 
in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, upravljanje in 
gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo javni službi 
ter ostale elemente, pomembne za opravljanje javne službe 
na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 
Vransko in Žalec (v nadaljevanju: občine). 

(2) 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). 

2. člen 
(namen) 

Namen odloka je:  

- opredelitev vsebine in standardov javne službe,  

- zagotovitev varnega, zanesljivega in učinkovitega izvajanja 
javne službe v normalnih in izrednih razmerah,  

- uskladitev  s predpisi, ki se nanašajo na organiziranje in 
financiranje izvajanja javne službe in varovanje okolja,  

- smotrno načrtovanje, gradnja, uporaba in upravljanje 
sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode, 

- zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti javne službe,   

- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem javne službe, 

- ureditev financiranja ter določanja in potrjevanja cen 
storitev javne službe. 

3. člen 
(pomen izrazov) 

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:  

1. MKČN (mala  komunalna čistilna naprava) je naprava, 
skladna s predpisom, ki ureja   emisije   snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in kanalizacijo; 

2. 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, MKČN z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE, ali MKČN na območju izven meja anglomeracij, z 
zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, če se za blato 
zagotovi ravnanje v skladu z veljavnimi predpisi. Interna 
kanalizacija, greznica, kanalizacijski priključek in MKČN iz 
prejšnjega stavka niso objekti javne kanalizacije; 
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3. javna kanalizacija ali javni kanalizacijski sistem je 
kanalizacija (javno kanalizacijsko omrežje) skupaj s čistilno 
napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna 
infrastruktura lokalnega pomena najemnjena izvajanju 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode; 

4. 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 končni iztok iz javnega 
kanalizacijskega sistema ali 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; 

5. 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; 

6. primarno omrežje je primarno kanalizacijsko omrežje 
javne kanalizacije, ki predstavlja 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; 

7. sekundarno omrežje je sekundarno kanalizacijsko omrežje 
javne kanalizacije, ki predstavlja 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. 

(2) Vsi ostali izrazi, ki niso določeni v prejšnjem odstavku in 
so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je 
določeno v vsakokrat veljavnih državnih predpisih, pri čemer 
je v veljavi na dan sprejema tega odloka Uredba o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 
98/15 in 76/17; v nadaljevanju: uredba). 

 
II. ORGANIZIRANOST IN OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE 

SLUŽBE 

4. člen 
(izvajalec javne službe) 

(1) Občine so lastnice objektov in naprav za izvajanje javne 
službe in zagotavljajo izvajanje javne službe v obliki javnega 
podjetja na celotnem območju občin v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s tem odlokom in veljavnimi predpisi.   

(2) Izvajalec javne službe na celotnem območju občin 
Braslovče, 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 delu 
naselij Andraž nad Polzelo in Dobrič izvajalec Komunalno 
podjetje Velenje, d.o.o. in na območju Občine Žalec, kjer je v 
delu naselja Galicija in v naselju Levec izvajalec VODOVOD 
- KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o., Celje. 

5. člen 
(program odvajanja in čiščenja) 

(1) Občine zagotavljajo izvajanje storitev javne službe na 
vseh poselitvenih območjih na svojem območju v skladu z 
veljavnimi predpisi.  

(2) Izvajalec izvaja javno službo v skladu s potrjenim 
programom izvajanja javne službe, ki ga objavi na svoji 
spletni strani.  

6. člen 
(čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode) 

Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju občin se 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;  

- 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; 

- 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 zanje odgovarjajo 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) Izvajalec mora na območju izvajanja skladno s tem 
odlokom izvajati vse storitve javne službe, kot so določene v 
predpisih. 

(2) Izvajalec lahko z javnim kanalizacijskim sistemom v 
okviru prostih zmogljivosti izvaja storitve odvajanja in 
čiščenja: 

- padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno 
kanalizacijsko omrežje s površin, ki niso javne površine in po 
veljavnih predpisih ne sodijo med storitve javne službe, in 

- industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno 
kanalizacijsko omrežje. 

(3) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne vode, 
ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, mora izvajalec 
izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive na 
življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.  
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III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

9. člen 
(upravni postopki – javna pooblastila) 

(1) Izvajalec na podlagi veljavne zakonodaje in javnega 
pooblastila po tem odloku izdaja smernice za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve (v nadaljevanju: smernice), 
mnenja k osnutkom in predlogom prostorskega akta (v 
nadaljevanju: mnenja), projektne pogoje k idejni zasnovi, 
projektom itd. (v nadaljevanju: pogoje), mnenja k projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja − DGD (v nadaljevanju: 
mnenja) in soglasja za priključitev obstoječih objektov na 
javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljevanju: soglasja za 
priklop) ter potrdila, pri čemer mora investitor v vlogi 
predložiti:  

1. Za smernice in mnenja:  

- dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja prostorsko 
načrtovanje.  

2. Za pogoje: 

- dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja graditev 
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 mnenje k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji 
za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in odstranitvi 
objektov:  

- projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in 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 komunalne 
in padavinske odpadne vode, če se objekt gradi na območju, 
ki ni opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom; 

- strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, kot je to 
določeno s predpisi. 

4. Za soglasje za priklop, 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, razen za objekte, zgrajene pred letom 
1967, če to lastnik lahko dokaže z veljavnim uradnim 
dokumentom; 

- katastrski načrt (načrt parcele); 

- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500; 

- načrt interne kanalizacije; 

- pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju 
oziroma upravni enoti overjeno soglasje lastnikov parcel, po 
katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma sodno 
odločbo, ki nadomesti soglasje.  

5. Za soglasje za priklop obstoječih stavb oziroma drugih 
inženirskih objektov:  

- pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici 
gradnje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in 
urejanje prostora; 

- projekt interne kanalizacije ali potrdilo izvajalca o pregledu 
interne instalacije; 

- projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka; 

- podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti 
in količini organskih snovi ali nevarnih snovi v odpadni vodi v 
primeru industrijske odpadne vode; 

- program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijske 
odpadne vode; 

- projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrijske 
odpadne vode; 

- pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju 
oziroma upravni enoti overjeno soglasje lastnikov parcel, po 
katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma sodno 
odločbo, ki nadomesti soglasje. 

6. Za soglasje za ukinitev priključka:  

- situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in 
kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500; 

- tehnično dokumentacijo, vezano na odstranitev manj 
zahtevnega ali zahtevnega objekta (načrt gospodarjenja z 
odpadki) in kopijo prijave začetka odstranitve objekta. 

7. Za mnenja ali soglasja k spremembam:  

- projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe. 

10. člen 
(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije) 

 (1) Če je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti 
obravnavana kot javni kanalizacijski sistem, 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 javnega kanalizacijskega 
sistema iz prvega odstavka tega člena 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; 

- zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in 
jaškov v skladu z veljavnim standardom (SIST EN 1610); 
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- poročilo o pregledu s kamero za pregled kanalov s 
predloženim video posnetkom; 

- dokazila o vgrajenih materialih in opremi; 

- zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu; 

- uporabno dovoljenje; 

- garancija za odpravo napak v garancijski dobi; 

- overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici dostopa 
do omrežja in objektov javne kanalizacije; 

- prve meritve za MKČN; 

- okoljevarstveno dovoljenje za čistilne naprave, za katere je 
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 
(ukinitev/rekonstrukcija sistema odvajanja) 

Vse opuščene dele kanalizacijskih omrežij objektov ali 
naprav, ki so bili nadomeščeni z novimi, je treba zasuti 
oziroma v celoti umakniti iz obratovanja in preprečiti 
posedanja zemljišč na lokaciji objektov ali linijah opuščenih 
kanalov.  

 
IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI SO 

OPREMLJENA Z JAVNIM KANALIZACIJSKIM 
OMREŽJEM 

12. člen 
(objekti in naprave javnega kanalizacijskega sistema) 

(1) Izvajalec je upravljavec javnega kanalizacijskega 
sistema. 

(2) Izvajalec ima ves čas pravico dostopa do vseh objektov 
in naprav javnega kanalizacijskega sistema z namenom 
zagotavljanja rednega vzdrževanja in nadzora, ne glede na 
to, kdo je lastnik zemljišča, na katerem so objekti in naprave 
javne kanalizacije. 

(3) Izvajalec je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem 
(intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje 
praviloma v roku štirinajstih dni po izvedenih del. 

(4) Šteje se, da je javni kanalizacijski sistem zgrajen in se 
objekt nanj mora priključiti (mesto priključitve na javni 
kanalizacijski sistem od objekta oziroma parcelne meje 
lastnika objekta), če je za: 

- obstoječo stavbo zgrajen revizijski jašek javne kanalizacije 
na zemljišču lastnika objekta, 

- nove objekte izpolnjen eden od naslednjih pogojev: 

a) oddaljenost parcelne meje, na kateri je oziroma bo stavba 
ali gradbeni inženirski objekt, je manjša od 100 metrov, ali  

b) izvedba priključka objekta na javno kanalizacijo ni 
povezana z nesorazmernimi stroški. 

 

13. člen 
(objekti in naprave uporabnikov) 

 (1) Naprave in objekti, ki pripadajo stavbi, v kateri nastaja 
odpadna voda in so v lasti uporabnika, so:   

- kanalizacijski priključek;  

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

- interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v 
stanovanjskih stavbah ali drugih objektih ter izven njih (kot 
npr. interno črpališče odpadnih voda); 

- nepretočne greznice, obstoječe greznice ter MKČN z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. 

(2) 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 
treba 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) Naprave in objekte iz tega člena upravlja in vzdržuje 
lastnik objekta na svoje stroške. 

14. člen 
(obveznosti, vezane na priključitev objektov) 

(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali 
rekonstruira javno kanalizacijsko omrežje, je priključitev 
objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na 
javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi 
izdanega soglasja za priklop in v skladu s 4. odstavkom 12. 
člena tega odloka.  

(2) Izvajalec mora lastnika objekta v roku 30 dni po prejemu 
uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje 
obvestiti, da je priključitev njegovega objekta na javno 
kanalizacijsko omrežje obvezna in mu posredovati pogoje za 
priključitev. Priključitev se mora pod nadzorom izvajalca 
opraviti v roku treh mesecev od prejema obvestila o obvezni 
priključitvi.  

(3) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javnega 
kanalizacijskega omrežja odvajala komunalna in padavinska 
odpadna voda v greznico ali MKČN, se mora priključiti na 
javno kanalizacijsko omrežje  kanalizacijo tako, da lastnik na 
svoje stroške greznico ali MKČN umakne iz uporabe ter 
izvajalcu dopusti nadzor nad izvedenimi deli. Zadnje 
praznjenje in čiščenje obstoječe greznice ali MKČN izvede 
izvajalec. 

(4) Izvajalec lahko skladno s  predpisi v soglasju za priklop 
na javno kanalizacijsko omrežje določi uporabniku storitve 
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III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

9. člen 
(upravni postopki – javna pooblastila) 

(1) Izvajalec na podlagi veljavne zakonodaje in javnega 
pooblastila po tem odloku izdaja smernice za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve (v nadaljevanju: smernice), 
mnenja k osnutkom in predlogom prostorskega akta (v 
nadaljevanju: mnenja), projektne pogoje k idejni zasnovi, 
projektom itd. (v nadaljevanju: pogoje), mnenja k projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja − DGD (v nadaljevanju: 
mnenja) in soglasja za priključitev obstoječih objektov na 
javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljevanju: soglasja za 
priklop) ter potrdila, pri čemer mora investitor v vlogi 
predložiti:  

1. Za smernice in mnenja:  

- dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja prostorsko 
načrtovanje.  

2. Za pogoje: 

- dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja graditev 
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 mnenje k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji 
za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in odstranitvi 
objektov:  

- projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in 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 komunalne 
in padavinske odpadne vode, če se objekt gradi na območju, 
ki ni opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom; 

- strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, kot je to 
določeno s predpisi. 

4. Za soglasje za priklop, 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, razen za objekte, zgrajene pred letom 
1967, če to lastnik lahko dokaže z veljavnim uradnim 
dokumentom; 

- katastrski načrt (načrt parcele); 

- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500; 

- načrt interne kanalizacije; 

- pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju 
oziroma upravni enoti overjeno soglasje lastnikov parcel, po 
katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma sodno 
odločbo, ki nadomesti soglasje.  

5. Za soglasje za priklop obstoječih stavb oziroma drugih 
inženirskih objektov:  

- pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici 
gradnje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in 
urejanje prostora; 

- projekt interne kanalizacije ali potrdilo izvajalca o pregledu 
interne instalacije; 

- projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka; 

- podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti 
in količini organskih snovi ali nevarnih snovi v odpadni vodi v 
primeru industrijske odpadne vode; 

- program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijske 
odpadne vode; 

- projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrijske 
odpadne vode; 

- pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju 
oziroma upravni enoti overjeno soglasje lastnikov parcel, po 
katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma sodno 
odločbo, ki nadomesti soglasje. 

6. Za soglasje za ukinitev priključka:  

- situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in 
kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500; 

- tehnično dokumentacijo, vezano na odstranitev manj 
zahtevnega ali zahtevnega objekta (načrt gospodarjenja z 
odpadki) in kopijo prijave začetka odstranitve objekta. 

7. Za mnenja ali soglasja k spremembam:  

- projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe. 

10. člen 
(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije) 

 (1) Če je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti 
obravnavana kot javni kanalizacijski sistem, 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 javnega kanalizacijskega 
sistema iz prvega odstavka tega člena 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; 

- zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in 
jaškov v skladu z veljavnim standardom (SIST EN 1610); 
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- poročilo o pregledu s kamero za pregled kanalov s 
predloženim video posnetkom; 

- dokazila o vgrajenih materialih in opremi; 

- zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu; 

- uporabno dovoljenje; 

- garancija za odpravo napak v garancijski dobi; 

- overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici dostopa 
do omrežja in objektov javne kanalizacije; 

- prve meritve za MKČN; 

- okoljevarstveno dovoljenje za čistilne naprave, za katere je 
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 
(ukinitev/rekonstrukcija sistema odvajanja) 

Vse opuščene dele kanalizacijskih omrežij objektov ali 
naprav, ki so bili nadomeščeni z novimi, je treba zasuti 
oziroma v celoti umakniti iz obratovanja in preprečiti 
posedanja zemljišč na lokaciji objektov ali linijah opuščenih 
kanalov.  

 
IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI SO 

OPREMLJENA Z JAVNIM KANALIZACIJSKIM 
OMREŽJEM 

12. člen 
(objekti in naprave javnega kanalizacijskega sistema) 

(1) Izvajalec je upravljavec javnega kanalizacijskega 
sistema. 

(2) Izvajalec ima ves čas pravico dostopa do vseh objektov 
in naprav javnega kanalizacijskega sistema z namenom 
zagotavljanja rednega vzdrževanja in nadzora, ne glede na 
to, kdo je lastnik zemljišča, na katerem so objekti in naprave 
javne kanalizacije. 

(3) Izvajalec je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem 
(intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje 
praviloma v roku štirinajstih dni po izvedenih del. 

(4) Šteje se, da je javni kanalizacijski sistem zgrajen in se 
objekt nanj mora priključiti (mesto priključitve na javni 
kanalizacijski sistem od objekta oziroma parcelne meje 
lastnika objekta), če je za: 

- obstoječo stavbo zgrajen revizijski jašek javne kanalizacije 
na zemljišču lastnika objekta, 

- nove objekte izpolnjen eden od naslednjih pogojev: 

a) oddaljenost parcelne meje, na kateri je oziroma bo stavba 
ali gradbeni inženirski objekt, je manjša od 100 metrov, ali  

b) izvedba priključka objekta na javno kanalizacijo ni 
povezana z nesorazmernimi stroški. 

 

13. člen 
(objekti in naprave uporabnikov) 

 (1) Naprave in objekti, ki pripadajo stavbi, v kateri nastaja 
odpadna voda in so v lasti uporabnika, so:   

- kanalizacijski priključek;  

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

- interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v 
stanovanjskih stavbah ali drugih objektih ter izven njih (kot 
npr. interno črpališče odpadnih voda); 

- nepretočne greznice, obstoječe greznice ter MKČN z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. 

(2) 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 
treba 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) Naprave in objekte iz tega člena upravlja in vzdržuje 
lastnik objekta na svoje stroške. 

14. člen 
(obveznosti, vezane na priključitev objektov) 

(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali 
rekonstruira javno kanalizacijsko omrežje, je priključitev 
objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na 
javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi 
izdanega soglasja za priklop in v skladu s 4. odstavkom 12. 
člena tega odloka.  

(2) Izvajalec mora lastnika objekta v roku 30 dni po prejemu 
uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje 
obvestiti, da je priključitev njegovega objekta na javno 
kanalizacijsko omrežje obvezna in mu posredovati pogoje za 
priključitev. Priključitev se mora pod nadzorom izvajalca 
opraviti v roku treh mesecev od prejema obvestila o obvezni 
priključitvi.  

(3) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javnega 
kanalizacijskega omrežja odvajala komunalna in padavinska 
odpadna voda v greznico ali MKČN, se mora priključiti na 
javno kanalizacijsko omrežje  kanalizacijo tako, da lastnik na 
svoje stroške greznico ali MKČN umakne iz uporabe ter 
izvajalcu dopusti nadzor nad izvedenimi deli. Zadnje 
praznjenje in čiščenje obstoječe greznice ali MKČN izvede 
izvajalec. 

(4) Izvajalec lahko skladno s  predpisi v soglasju za priklop 
na javno kanalizacijsko omrežje določi uporabniku storitve 
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javne službe obveznost, da opravlja periodične meritve 
količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, 
določenimi v tehničnem pravilniku. Navedene obveznosti 
uporabnik izvaja na lastne stroške. Prav 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.  

(5) Uporabniki, pri katerih odpadna voda presega mejne 
vrednosti onesnaževal, določene v predpisih, morajo v roku 
treh mesecev po pozivu izvajalca izvesti merilno mesto teh 
onesnaževal v skladu z zahtevami izvajalca in z njim skleniti 
pogodbo o odvajanju in čiščenju odpadne vode. Merilno 
mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila  
dostopno izvajalcu javne službe. 

15. člen 
(načini priključitve) 

(1) Za  vsak  objekt  ali  sklop  objektov na isti lokaciji, ki so v 
lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na 
javno kanalizacijsko omrežje. 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.  

(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno 
kanalizacijsko omrežje preko svojega priključka. V primerih, 
ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno 
ali racionalno, je dovoljena priključitev več objektov preko 
enega skupnega kanalizacijskega priključka. 

16. člen 
(pogoji priključitve) 

(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje se 
opravi na podlagi vloge lastnika objekta in ob sočasni 
izpolnitvi naslednjih pogojev:  

- da so izpolnjeni vsi pogoji iz mnenja k projektu DGD ali 
soglasja izvajalca,  

- da je pridobljeno soglasje in so poravnane vse obveznosti 
do lastnika infrastrukture. 

(2) Lastnik je dolžan vlogo za izvedbo priključka na revizijski 
jašek javnega kanalizacijskega omrežja podati najkasneje v 
osmih  dneh  pred izvedbo del.    

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 pod nadzorom izvajalca 
javne službe. 

18. člen 
(material priključkov) 

Javni kanalizacijski sistem 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. 

19. člen 
(padavinske in drenažne vode) 

V mešani sistem javnega kanalizacijskega omrežja 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 JAVNIM KANALIZACIJSKIM 

OMREŽJEM 

20. člen 
(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod) 

(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja 
odpadne vode prek javnega kanalizacijskega sistema, velja 
za lastnike novih objektov obvezna izgradnja MKČN 
ustrezne velikosti oziroma nepretočnih greznic, vse skladno 
z veljavnimi predpisi.  

(2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja 
naselij ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega 
omrežja, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe 
pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko 
predpisanih rokih. Posamezni uporabniki lahko zgradijo 
samostojno ali skupno MKČN s pripadajočim 
kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javnega 
kanalizacijskega omrežja. 

(3) Skladno z veljavnimi predpisi izvajalec izdela poročilo o 
prvih meritvah in poročila o pregledih MKČN z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE. 

(4) Ob izdelavi poročila o pregledu MKČN z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, je treba preveriti: 

- način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v 
MKČN, v zvezi s prepovedmi in    omejitvami iz veljavnih 
predpisov; 

- način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi 
s prepovedmi in omejitvami iz veljavnih predpisov;    

- lokacijo iztoka iz MKČN; 

- izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne 
odpadne vode iz veljavnih predpisov;  

- zmogljivost MKČN glede na količino komunalne odpadne 
vode, ki se odvaja vanjo; 

- skladnost MKČN s standardi, navedenimi veljavnih 
predpisih ali s priporočili o stanju   tehnike čiščenja 
komunalne odpadne vode v MKČN, ki jih ministrstvo objavlja 
na svojih spletnih straneh; 

- ravnanje z blatom MKČN; 

- hrambo zahtevane dokumentacije v skladu z veljavnimi 
predpisi; 

- opravljena dela in morebitne nepravilnosti v delovanju 
MKČN.  

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 celotnem območju 
občin v obsegu in rokih, kot so določeni v predpisih. Izvajalec 
na podlagi programa iz 5. člena tega odloka pripravi načrt 
izvajanja prevzema in zagotavljanja ravnanja, čiščenja in 
obdelave blata skladno z veljavnimi predpisi in ga objavi na 
svoji spletni strani. 
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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. 

23. člen 
(način obveščanja in praznjenja greznic in MKČN) 

(1) Izvajalec obvesti uporabnika o obveznosti opravljanja 
obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma 
komunalne odpadne vode. Če praznjenje ni izvedeno v roku 
osmih dni po dogovorjenem terminu, izvajalec uporabnika 
obvesti pisno (dopis, elektronsko). Obvestilo vsebuje okvirni 
termin praznjenja, izvajalca praznjenja in njegove kontaktne 
podatke. Nadalje se za točne termine praznjenj dogovarjajo 
podizvajalci. Če storitev ni opravljena v zahtevanih rokih, 
izvajalec uporabnika ponovno pisno pozove najmanj petnajst 
dni pred izvedbo storitve (priporočen dopis s povratnico).  

(2) 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 iz 5. člena tega 
odloka.  

24. člen 
(ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic in MKČN) 

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, razen v izjemnih primerih, ki so določeni v 
veljavnih predpisih. 

 
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN 

UPORABNIKOV 

25. člen 
(pravice in obveznosti izvajalca) 

Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje pravice 
in obveznosti:  

- zagotavljati mora javno službo odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja in čisti 
v javnem kanalizacijskem sistemu, skladno z veljavnimi 
predpisi;  

- zagotavljati mora odvajanje in čiščenje padavinske 
odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja in čisti v 
javnem kanalizacijskem sistemu; 

- zagotavljati mora odvajanje in čiščenje padavinske 
odpadne vode, ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem z 
zasebnih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo 
objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda, ter 
industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javni kanalizacijski 
sistem, skladno s tem odlokom;  

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

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

- izdelovati mora program odvajanja in čiščenja v skladu z 
veljavno uredbo; 

- izdajati mora poročila o MKČN, manjših od 50 PE v skladu 
z  veljavnimi predpisi ter voditi ustrezne evidence o teh 
objektih; 

- obveščati mora uporabnike o načrtovanih prekinitvah 
odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev; 

- voditi mora kataster o objektih in napravah javnega 
kanalizacijskega sistema na stroške lastnika infrastrukture;  

- izvajati mora 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;  

- zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja javnega 
kanalizacijskega omrežja mora nadzirati stanje 
kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v 
objekt uporabnika; 

- izvajati mora priprave za hitro vnovično vzpostavitev 
delovanja javnega kanalizacijskega sistema po naravnih in 
drugih nesrečah oziroma priprave za nadomestno začasno 
odvajanje odpadne vode in v okviru priprav izdelati ustrezne 
načrte zaščite in reševanja. 

26. člen 
(vzdrževanje in izvajanje obnov/investicij) 

(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javnem kanalizacijskem 
sistemu skrbi izvajalec, 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. 

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

(3) Investitor v novogradnjo javnega kanalizacijskega 
omrežja je občina, ki pa izvajalca lahko s pogodbo ali drugim 
dokumentom pooblasti za vodenje in nadzor investicije. 

(4) Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec, 
ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe zagotoviti 
strokovni nadzor pri posegih v javno kanalizacijsko omrežje, 
izvajalec del pa mora tak nadzor omogočiti in plačati stroške 
nadzora.  

(5) V primeru rekonstrukcije javnega kanalizacijskega 
sistema so priključki v cestnem telesu in izvedba revizijskega 
jaška na zemljišču lastnika objekta strošek obnove 
kanalizacije, ki se financira iz javnih sredstev.  

(6) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja 
lastnika pravico pristopati do objektov in naprav javnega 
kanalizacijskega sistema, MKČN in greznic, vendar mora 
pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča. 
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javne službe obveznost, da opravlja periodične meritve 
količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, 
določenimi v tehničnem pravilniku. Navedene obveznosti 
uporabnik izvaja na lastne stroške. Prav 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.  

(5) Uporabniki, pri katerih odpadna voda presega mejne 
vrednosti onesnaževal, določene v predpisih, morajo v roku 
treh mesecev po pozivu izvajalca izvesti merilno mesto teh 
onesnaževal v skladu z zahtevami izvajalca in z njim skleniti 
pogodbo o odvajanju in čiščenju odpadne vode. Merilno 
mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila  
dostopno izvajalcu javne službe. 

15. člen 
(načini priključitve) 

(1) Za  vsak  objekt  ali  sklop  objektov na isti lokaciji, ki so v 
lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na 
javno kanalizacijsko omrežje. 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.  

(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno 
kanalizacijsko omrežje preko svojega priključka. V primerih, 
ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno 
ali racionalno, je dovoljena priključitev več objektov preko 
enega skupnega kanalizacijskega priključka. 

16. člen 
(pogoji priključitve) 

(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje se 
opravi na podlagi vloge lastnika objekta in ob sočasni 
izpolnitvi naslednjih pogojev:  

- da so izpolnjeni vsi pogoji iz mnenja k projektu DGD ali 
soglasja izvajalca,  

- da je pridobljeno soglasje in so poravnane vse obveznosti 
do lastnika infrastrukture. 

(2) Lastnik je dolžan vlogo za izvedbo priključka na revizijski 
jašek javnega kanalizacijskega omrežja podati najkasneje v 
osmih  dneh  pred izvedbo del.    

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 pod nadzorom izvajalca 
javne službe. 

18. člen 
(material priključkov) 

Javni kanalizacijski sistem 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. 

19. člen 
(padavinske in drenažne vode) 

V mešani sistem javnega kanalizacijskega omrežja 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 JAVNIM KANALIZACIJSKIM 

OMREŽJEM 

20. člen 
(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod) 

(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja 
odpadne vode prek javnega kanalizacijskega sistema, velja 
za lastnike novih objektov obvezna izgradnja MKČN 
ustrezne velikosti oziroma nepretočnih greznic, vse skladno 
z veljavnimi predpisi.  

(2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja 
naselij ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega 
omrežja, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe 
pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko 
predpisanih rokih. Posamezni uporabniki lahko zgradijo 
samostojno ali skupno MKČN s pripadajočim 
kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javnega 
kanalizacijskega omrežja. 

(3) Skladno z veljavnimi predpisi izvajalec izdela poročilo o 
prvih meritvah in poročila o pregledih MKČN z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE. 

(4) Ob izdelavi poročila o pregledu MKČN z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, je treba preveriti: 

- način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v 
MKČN, v zvezi s prepovedmi in    omejitvami iz veljavnih 
predpisov; 

- način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi 
s prepovedmi in omejitvami iz veljavnih predpisov;    

- lokacijo iztoka iz MKČN; 

- izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne 
odpadne vode iz veljavnih predpisov;  

- zmogljivost MKČN glede na količino komunalne odpadne 
vode, ki se odvaja vanjo; 

- skladnost MKČN s standardi, navedenimi veljavnih 
predpisih ali s priporočili o stanju   tehnike čiščenja 
komunalne odpadne vode v MKČN, ki jih ministrstvo objavlja 
na svojih spletnih straneh; 

- ravnanje z blatom MKČN; 

- hrambo zahtevane dokumentacije v skladu z veljavnimi 
predpisi; 

- opravljena dela in morebitne nepravilnosti v delovanju 
MKČN.  

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 celotnem območju 
občin v obsegu in rokih, kot so določeni v predpisih. Izvajalec 
na podlagi programa iz 5. člena tega odloka pripravi načrt 
izvajanja prevzema in zagotavljanja ravnanja, čiščenja in 
obdelave blata skladno z veljavnimi predpisi in ga objavi na 
svoji spletni strani. 
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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. 

23. člen 
(način obveščanja in praznjenja greznic in MKČN) 

(1) Izvajalec obvesti uporabnika o obveznosti opravljanja 
obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma 
komunalne odpadne vode. Če praznjenje ni izvedeno v roku 
osmih dni po dogovorjenem terminu, izvajalec uporabnika 
obvesti pisno (dopis, elektronsko). Obvestilo vsebuje okvirni 
termin praznjenja, izvajalca praznjenja in njegove kontaktne 
podatke. Nadalje se za točne termine praznjenj dogovarjajo 
podizvajalci. Če storitev ni opravljena v zahtevanih rokih, 
izvajalec uporabnika ponovno pisno pozove najmanj petnajst 
dni pred izvedbo storitve (priporočen dopis s povratnico).  

(2) 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 iz 5. člena tega 
odloka.  

24. člen 
(ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic in MKČN) 

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, razen v izjemnih primerih, ki so določeni v 
veljavnih predpisih. 

 
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN 

UPORABNIKOV 

25. člen 
(pravice in obveznosti izvajalca) 

Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje pravice 
in obveznosti:  

- zagotavljati mora javno službo odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja in čisti 
v javnem kanalizacijskem sistemu, skladno z veljavnimi 
predpisi;  

- zagotavljati mora odvajanje in čiščenje padavinske 
odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja in čisti v 
javnem kanalizacijskem sistemu; 

- zagotavljati mora odvajanje in čiščenje padavinske 
odpadne vode, ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem z 
zasebnih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo 
objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda, ter 
industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javni kanalizacijski 
sistem, skladno s tem odlokom;  

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

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

- izdelovati mora program odvajanja in čiščenja v skladu z 
veljavno uredbo; 

- izdajati mora poročila o MKČN, manjših od 50 PE v skladu 
z  veljavnimi predpisi ter voditi ustrezne evidence o teh 
objektih; 

- obveščati mora uporabnike o načrtovanih prekinitvah 
odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev; 

- voditi mora kataster o objektih in napravah javnega 
kanalizacijskega sistema na stroške lastnika infrastrukture;  

- izvajati mora 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;  

- zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja javnega 
kanalizacijskega omrežja mora nadzirati stanje 
kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v 
objekt uporabnika; 

- izvajati mora priprave za hitro vnovično vzpostavitev 
delovanja javnega kanalizacijskega sistema po naravnih in 
drugih nesrečah oziroma priprave za nadomestno začasno 
odvajanje odpadne vode in v okviru priprav izdelati ustrezne 
načrte zaščite in reševanja. 

26. člen 
(vzdrževanje in izvajanje obnov/investicij) 

(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javnem kanalizacijskem 
sistemu skrbi izvajalec, 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. 

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

(3) Investitor v novogradnjo javnega kanalizacijskega 
omrežja je občina, ki pa izvajalca lahko s pogodbo ali drugim 
dokumentom pooblasti za vodenje in nadzor investicije. 

(4) Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec, 
ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe zagotoviti 
strokovni nadzor pri posegih v javno kanalizacijsko omrežje, 
izvajalec del pa mora tak nadzor omogočiti in plačati stroške 
nadzora.  

(5) V primeru rekonstrukcije javnega kanalizacijskega 
sistema so priključki v cestnem telesu in izvedba revizijskega 
jaška na zemljišču lastnika objekta strošek obnove 
kanalizacije, ki se financira iz javnih sredstev.  

(6) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja 
lastnika pravico pristopati do objektov in naprav javnega 
kanalizacijskega sistema, MKČN in greznic, vendar mora 
pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča. 
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27. člen 
(uporabniki in plačniki storitev javne službe) 

(1) Uporabniki in plačniki storitev javne službe (v 
nadaljevanju: uporabniki) so lastniki objektov iz območja, 
določenega v 4. členu tega odloka.  

(2) Uporabniki javne službe iz prvega odstavka tega člena so 
fizične osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 
samostojni podjetniki posamezniki, pravne osebe in vse 
druge pravno-organizacijske oblike.  

(3) Če je tako določeno s konkretnim pravnim aktom med 
lastnikom in posestnikom, je lahko uporabnik tudi posestnik 
objekta, pri čemer morajo lastnik, posestnik in izvajalec 
podpisati medsebojni dogovor, v katerem se zapisniško uredi 
stanje števca in subsidiarna odgovornost lastnika za 
morebitna neplačila terjatev. 

(4) V primeru odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode, ki se izvaja gospodinjstvom, v razmerju do 
izvajalca kot uporabnik nastopa ena od polnoletnih oseb v 
gospodinjstvu (stanovanjski enoti), ki podpiše tudi dogovor o 
poravnavanju obveznosti. Ostali člani gospodinjstva so 
subsidiarno odgovorni na smiselno enak način, kot je 
določen v petem odstavku tega člena. Če člani gospodinjstva 
ne podpišejo dogovora iz tega odstavka, se kot uporabnik 
šteje kateri koli član gospodinjstva. Izvajalec lahko v primeru 
iz prejšnjega stavka izstavlja račune kateremu koli članu 
gospodinjstva, ki nastopa kot plačnik. V primeru iz 
predprejšnjega in prejšnjega stavka so ostali člani 
gospodinjstva subsidiarno odgovorni za neplačane terjatve 
na način iz 5. odstavka tega člena.  

(5) Če je objekt v solastnini in ne gre za gospodinjstvo, lahko 
obveznosti uporabnikov javne službe prevzame eden od 
solastnikov, če je med njimi dosežen pisni dogovor. 
Obveznosti solastnik iz prejšnjega stavka prevzame z dnem, 
ko kateri koli solastnik obvesti izvajalca o sklenjenem 
dogovoru in mu predloži izvod dogovora. Solastnik, ki je 
prevzel obveznosti, mora z izvajalcem podpisati poseben 
dogovor, v katerem se opredeli odjemno mesto ter ostale 
pravice in obveznosti solastnika in izvajalca. Če solastnik, ki 
je prevzel obveznosti do izvajalca, dolga po prvem opominu 
ne poravna, se šteje, da so ostali solastniki subsidiarno 
odgovorni za vse zapadle in neporavnane obveznosti. Vsak 
solastnik v primeru subsidiarne odgovornosti iz prejšnjega 
stavka odgovarja za vse zapadle in neporavnane obveznosti 
do celote, vključno s stroški in zamudnimi obrestmi. V 
primeru zamude s plačilom ene ali več terjatev s strani 
solastnika, ki je prevzel obveznosti do izvajalca v smislu 
prvega stavka tega odstavka, lahko izvajalec začne izstavljati 
račune kateremu koli izmed solastnikov.    

(6) V večstanovanjskih stavbah (stanovanjske, poslovno-
stanovanjske in poslovne stavbe), v katerih ni 
zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih 
stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov javne službe 
izvršuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov 
med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja 
upravljanje večstanovanjskih stavb. Plačniki storitev so 
lastniki ali gospodinjstva v skladu s tem členom, razen če 
upravnik in izvajalec skleneta pogodbo o poravnavanju 
obveznosti, pri čemer upravnik nastopa za račun lastnikov 
oziroma gospodinjstev.  

28. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo naslednje pravice in obveznosti:  

- zgraditi morajo objekte in naprave interne kanalizacije 
skladno z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim 
soglasjem upravljavca; 

- odvajati morajo komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijsko omrežje, kjer je le to zgrajeno; 

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

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

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

- vzdrževati morajo obstoječo greznico, nepretočno greznico 
ali MKČN;  

- izvajati morajo predpisane meritve komunalne in 
padavinske odpadne vode ter industrijske odpadne vode;  

- izvajalcu morajo omogočati dostop do javnega 
kanalizacijskega omrežja za izvajanje vzdrževalnih in 
obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po 
njegovem zemljišču;  

- izvajalcu morajo omogočati neoviran dostop do obstoječe 
greznice, nepretočne greznice ali MKČN, ter prevzem njene 
vsebine; 

- izvajalcu morajo omogočiti preglede MKČN do 50 PE; 

- izvajalcu morajo omogočiti pregled interne kanalizacije in 
sestavo odpadne vode; 

- izvajalca morajo obvestiti o začetku gradnje MKČN, mu 
omogočiti pregled in pred zagonom predati predpisano 
dokumentacijo o ustreznosti MKČN;  

- izvajalca morajo obveščati o vseh okvarah na javnem 
kanalizacijskem omrežju, kanalizacijskem priključku in 
merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili vplivati na 
obratovanje javnega kanalizacijskega sistema; 

- ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu uporabniku ali ga 
z nestrokovnim delom onemogočiti; 

- plačevati morajo stroške storitev javne službe;  

- obveščati morajo izvajalca o vseh spremembah količin in 
lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje 
javne službe ali posebnih storitev; 

- upoštevati morajo ukrepe in objave v primeru motenj pri 
odvajanju in čiščenju odpadne vode. 

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

(3) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte 
javnega kanalizacijskega omrežja in spreminjanje pogojev 
njihove dostopnosti, zlasti revizijskih jaškov.  

29. člen 
(obveznost sporočanja sprememb) 

(1) Uporabnik mora pisno obvestiti izvajalca v roku 15 dni od 
nastanka naslednjih sprememb: 

- naslova,   
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- lastništva,  

- najemnih razmerij, 

- plačnikov, 

- uporabnikov, 

- fizičnih sprememb na stavbah ali gradbenih inženirskih 
objektov,  

- ostalih sprememb, ki kakorkoli vplivajo na uporabo ali 
obračun storitev javne službe. 

(2) V primerih iz 2. do 5. alineje prvega odstavka tega člena 
je sprememba možna pod pogojem, da dosedanji uporabnik 
izvajalcu posreduje pisni dogovor, sklenjen med dosedanjim 
in novim uporabnikom in so poravnane vse obveznosti 
dosedanjega uporabnika. Če se obračun storitev javne 
službe izvaja na podlagi obračunskega vodomera, mora 
dogovor iz prejšnjega stavka vsebovati stanje vodomera na 
dan spremembe.   

(3) Ne glede na 2. odstavek tega člena se v primeru smrti 
uporabnika storitve javne službe zaračunavajo lastnikom, 
razen v primeru dogovora med solastniki. 

30. člen 
(posegi v območju javnega kanalizacijskega omrežja) 

(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni 
dovoljeno posegati v objekte in naprave javnega 
kanalizacijskega omrežja. Na vplivnem območju javnega 
kanalizacijskega omrežja, kot ga določa tehnični pravilnik, 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. 

(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, 
ulic in trgov vzpostaviti javno kanalizacijsko omrežje in 
naprave v prvotno stanje. 

(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega, 
elektro, telekomunikacijskega, toplovodnega, plinovodnega 
omrežje ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in 
napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave 
nepoškodovane. 

31. 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 

32. člen 
(viri financiranja) 

Javna služba se financira iz:  

– cene storitev javne službe,  

– proračunskih sredstev občine,  

– drugih virov. 

33. člen 
(cene storitev javne službe) 

(1) Cene javne službe se določajo v skladu s predpisi za 
oblikovanje cen storitev javne službe in tem odlokom in so 
sestavljene iz cene za posamezne storitve javne službe, 
omrežnine in okoljske dajatve (v primeru odvajanja 
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z 
javnih površin ter v primeru storitev, povezanih z 
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN). 

(2) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in varnosti 
izvajanja javne službe se v okviru upravičenih cen storitev 
javne službe zagotovi donos na vložena poslovno potrebna 
osnovna sredstva izvajalca v višini 5 % nabavne vrednosti 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih potrebuje za 
izvajanje te javne službe.  

34. člen 
(enotna potrjena cena) 

(1) Občine določajo enako potrjeno ceno, ki se nanaša na 
opravljanje storitev javne službe. 

(2) Občine na podlagi solastniških deležev na javnem 
kanalizacijskem sistemu določajo potrjeno ceno omrežnine 
na ravni posamezne občine.  

35. člen 
(obračunsko obdobje) 

(1) Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja 
oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, razen v 
primerih, ko ta odlok določa drugače.  

(2) V primeru večjih sprememb posameznih prihodkov ali 
stroškov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje 
cene storitve javne službe, ali v primeru spremembe 
predpisov in drugih utemeljenih okoliščin, lahko na predlog 
izvajalca svet ustanoviteljic s sklepom na podlagi tega 
odstavka določi daljše ali krajše obračunsko obdobje. V tem 
primeru se določbe o postopkih v zvezi z elaborati 
uporabljajo smiselno.  

36. člen 
(elaborati o cenah) 

(1) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat o ceni storitve 
javne službe za prihodnje leto v skladu s predpisi, ki urejajo 
metodologijo za oblikovanje cen javne službe in tem 
odlokom. Elaborat izvajalec posreduje občinam v tekočem 
letu najpozneje do 31. 10., ne glede na višino potrebnih 
sprememb cene storitve javne službe glede na obstoječe 
cene oziroma preteklo obračunsko obdobje.  

(2) V elaboratu iz prvega odstavka tega člena izvajalec 
opredeli in vsebinsko argumentira upravičene stroške 
izvajanja javne službe po veljavnih standardih. Občine 
elaborat pregledajo, in v primeru vsebinsko utemeljenih 
razlogov zahtevajo dopolnitve ali spremembe le-tega v roku 
15 dni od prejema. Izvajalec mora na zahtevane dopolnitve 
ali spremembe odgovoriti v roku 15 dni od prejema le-teh. 

(3) Občine morajo cene na podlagi elaborata iz prvega in 
drugega odstavka tega člena potrditi najkasneje do 31. 12. 
tekočega leta za prihodnje, razen če svet ustanoviteljic ne 
določi drugače. 
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27. člen 
(uporabniki in plačniki storitev javne službe) 

(1) Uporabniki in plačniki storitev javne službe (v 
nadaljevanju: uporabniki) so lastniki objektov iz območja, 
določenega v 4. členu tega odloka.  

(2) Uporabniki javne službe iz prvega odstavka tega člena so 
fizične osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 
samostojni podjetniki posamezniki, pravne osebe in vse 
druge pravno-organizacijske oblike.  

(3) Če je tako določeno s konkretnim pravnim aktom med 
lastnikom in posestnikom, je lahko uporabnik tudi posestnik 
objekta, pri čemer morajo lastnik, posestnik in izvajalec 
podpisati medsebojni dogovor, v katerem se zapisniško uredi 
stanje števca in subsidiarna odgovornost lastnika za 
morebitna neplačila terjatev. 

(4) V primeru odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode, ki se izvaja gospodinjstvom, v razmerju do 
izvajalca kot uporabnik nastopa ena od polnoletnih oseb v 
gospodinjstvu (stanovanjski enoti), ki podpiše tudi dogovor o 
poravnavanju obveznosti. Ostali člani gospodinjstva so 
subsidiarno odgovorni na smiselno enak način, kot je 
določen v petem odstavku tega člena. Če člani gospodinjstva 
ne podpišejo dogovora iz tega odstavka, se kot uporabnik 
šteje kateri koli član gospodinjstva. Izvajalec lahko v primeru 
iz prejšnjega stavka izstavlja račune kateremu koli članu 
gospodinjstva, ki nastopa kot plačnik. V primeru iz 
predprejšnjega in prejšnjega stavka so ostali člani 
gospodinjstva subsidiarno odgovorni za neplačane terjatve 
na način iz 5. odstavka tega člena.  

(5) Če je objekt v solastnini in ne gre za gospodinjstvo, lahko 
obveznosti uporabnikov javne službe prevzame eden od 
solastnikov, če je med njimi dosežen pisni dogovor. 
Obveznosti solastnik iz prejšnjega stavka prevzame z dnem, 
ko kateri koli solastnik obvesti izvajalca o sklenjenem 
dogovoru in mu predloži izvod dogovora. Solastnik, ki je 
prevzel obveznosti, mora z izvajalcem podpisati poseben 
dogovor, v katerem se opredeli odjemno mesto ter ostale 
pravice in obveznosti solastnika in izvajalca. Če solastnik, ki 
je prevzel obveznosti do izvajalca, dolga po prvem opominu 
ne poravna, se šteje, da so ostali solastniki subsidiarno 
odgovorni za vse zapadle in neporavnane obveznosti. Vsak 
solastnik v primeru subsidiarne odgovornosti iz prejšnjega 
stavka odgovarja za vse zapadle in neporavnane obveznosti 
do celote, vključno s stroški in zamudnimi obrestmi. V 
primeru zamude s plačilom ene ali več terjatev s strani 
solastnika, ki je prevzel obveznosti do izvajalca v smislu 
prvega stavka tega odstavka, lahko izvajalec začne izstavljati 
račune kateremu koli izmed solastnikov.    

(6) V večstanovanjskih stavbah (stanovanjske, poslovno-
stanovanjske in poslovne stavbe), v katerih ni 
zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih 
stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov javne službe 
izvršuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov 
med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja 
upravljanje večstanovanjskih stavb. Plačniki storitev so 
lastniki ali gospodinjstva v skladu s tem členom, razen če 
upravnik in izvajalec skleneta pogodbo o poravnavanju 
obveznosti, pri čemer upravnik nastopa za račun lastnikov 
oziroma gospodinjstev.  

28. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo naslednje pravice in obveznosti:  

- zgraditi morajo objekte in naprave interne kanalizacije 
skladno z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim 
soglasjem upravljavca; 

- odvajati morajo komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijsko omrežje, kjer je le to zgrajeno; 

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

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

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

- vzdrževati morajo obstoječo greznico, nepretočno greznico 
ali MKČN;  

- izvajati morajo predpisane meritve komunalne in 
padavinske odpadne vode ter industrijske odpadne vode;  

- izvajalcu morajo omogočati dostop do javnega 
kanalizacijskega omrežja za izvajanje vzdrževalnih in 
obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po 
njegovem zemljišču;  

- izvajalcu morajo omogočati neoviran dostop do obstoječe 
greznice, nepretočne greznice ali MKČN, ter prevzem njene 
vsebine; 

- izvajalcu morajo omogočiti preglede MKČN do 50 PE; 

- izvajalcu morajo omogočiti pregled interne kanalizacije in 
sestavo odpadne vode; 

- izvajalca morajo obvestiti o začetku gradnje MKČN, mu 
omogočiti pregled in pred zagonom predati predpisano 
dokumentacijo o ustreznosti MKČN;  

- izvajalca morajo obveščati o vseh okvarah na javnem 
kanalizacijskem omrežju, kanalizacijskem priključku in 
merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili vplivati na 
obratovanje javnega kanalizacijskega sistema; 

- ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu uporabniku ali ga 
z nestrokovnim delom onemogočiti; 

- plačevati morajo stroške storitev javne službe;  

- obveščati morajo izvajalca o vseh spremembah količin in 
lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje 
javne službe ali posebnih storitev; 

- upoštevati morajo ukrepe in objave v primeru motenj pri 
odvajanju in čiščenju odpadne vode. 

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

(3) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte 
javnega kanalizacijskega omrežja in spreminjanje pogojev 
njihove dostopnosti, zlasti revizijskih jaškov.  

29. člen 
(obveznost sporočanja sprememb) 

(1) Uporabnik mora pisno obvestiti izvajalca v roku 15 dni od 
nastanka naslednjih sprememb: 

- naslova,   
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- lastništva,  

- najemnih razmerij, 

- plačnikov, 

- uporabnikov, 

- fizičnih sprememb na stavbah ali gradbenih inženirskih 
objektov,  

- ostalih sprememb, ki kakorkoli vplivajo na uporabo ali 
obračun storitev javne službe. 

(2) V primerih iz 2. do 5. alineje prvega odstavka tega člena 
je sprememba možna pod pogojem, da dosedanji uporabnik 
izvajalcu posreduje pisni dogovor, sklenjen med dosedanjim 
in novim uporabnikom in so poravnane vse obveznosti 
dosedanjega uporabnika. Če se obračun storitev javne 
službe izvaja na podlagi obračunskega vodomera, mora 
dogovor iz prejšnjega stavka vsebovati stanje vodomera na 
dan spremembe.   

(3) Ne glede na 2. odstavek tega člena se v primeru smrti 
uporabnika storitve javne službe zaračunavajo lastnikom, 
razen v primeru dogovora med solastniki. 

30. člen 
(posegi v območju javnega kanalizacijskega omrežja) 

(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni 
dovoljeno posegati v objekte in naprave javnega 
kanalizacijskega omrežja. Na vplivnem območju javnega 
kanalizacijskega omrežja, kot ga določa tehnični pravilnik, 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. 

(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, 
ulic in trgov vzpostaviti javno kanalizacijsko omrežje in 
naprave v prvotno stanje. 

(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega, 
elektro, telekomunikacijskega, toplovodnega, plinovodnega 
omrežje ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in 
napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave 
nepoškodovane. 

31. 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 

32. člen 
(viri financiranja) 

Javna služba se financira iz:  

– cene storitev javne službe,  

– proračunskih sredstev občine,  

– drugih virov. 

33. člen 
(cene storitev javne službe) 

(1) Cene javne službe se določajo v skladu s predpisi za 
oblikovanje cen storitev javne službe in tem odlokom in so 
sestavljene iz cene za posamezne storitve javne službe, 
omrežnine in okoljske dajatve (v primeru odvajanja 
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z 
javnih površin ter v primeru storitev, povezanih z 
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN). 

(2) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in varnosti 
izvajanja javne službe se v okviru upravičenih cen storitev 
javne službe zagotovi donos na vložena poslovno potrebna 
osnovna sredstva izvajalca v višini 5 % nabavne vrednosti 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih potrebuje za 
izvajanje te javne službe.  

34. člen 
(enotna potrjena cena) 

(1) Občine določajo enako potrjeno ceno, ki se nanaša na 
opravljanje storitev javne službe. 

(2) Občine na podlagi solastniških deležev na javnem 
kanalizacijskem sistemu določajo potrjeno ceno omrežnine 
na ravni posamezne občine.  

35. člen 
(obračunsko obdobje) 

(1) Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja 
oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, razen v 
primerih, ko ta odlok določa drugače.  

(2) V primeru večjih sprememb posameznih prihodkov ali 
stroškov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje 
cene storitve javne službe, ali v primeru spremembe 
predpisov in drugih utemeljenih okoliščin, lahko na predlog 
izvajalca svet ustanoviteljic s sklepom na podlagi tega 
odstavka določi daljše ali krajše obračunsko obdobje. V tem 
primeru se določbe o postopkih v zvezi z elaborati 
uporabljajo smiselno.  

36. člen 
(elaborati o cenah) 

(1) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat o ceni storitve 
javne službe za prihodnje leto v skladu s predpisi, ki urejajo 
metodologijo za oblikovanje cen javne službe in tem 
odlokom. Elaborat izvajalec posreduje občinam v tekočem 
letu najpozneje do 31. 10., ne glede na višino potrebnih 
sprememb cene storitve javne službe glede na obstoječe 
cene oziroma preteklo obračunsko obdobje.  

(2) V elaboratu iz prvega odstavka tega člena izvajalec 
opredeli in vsebinsko argumentira upravičene stroške 
izvajanja javne službe po veljavnih standardih. Občine 
elaborat pregledajo, in v primeru vsebinsko utemeljenih 
razlogov zahtevajo dopolnitve ali spremembe le-tega v roku 
15 dni od prejema. Izvajalec mora na zahtevane dopolnitve 
ali spremembe odgovoriti v roku 15 dni od prejema le-teh. 

(3) Občine morajo cene na podlagi elaborata iz prvega in 
drugega odstavka tega člena potrditi najkasneje do 31. 12. 
tekočega leta za prihodnje, razen če svet ustanoviteljic ne 
določi drugače. 
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(4) Če posamezna občina ne potrdi elaborata do roka iz 
tretjega odstavka tega člena, se za čas do potrditve cen 
elaborata, najemnina za infrastrukturo določi v višini, ki jo v 
omrežnini zaračunava izvajalec uporabnikom.   

(5) Najemnina za javno infrastrukturo se določi v višini, ki jo v 
omrežnini zaračunava najemnik uporabnikom storitev javne 
službe. 

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena izvajalec v primeru 
iz drugega odstavka 35. člena tega odloka pripravi elaborat 
skladno z obdobjem, ki ga določi svet ustanoviteljic.  

37. člen 
(subvencije cen) 

(1) Občine samostojno odločajo o načinu subvencioniranja v 
skladu z veljavnimi predpisi.  

(2) Subvencije se določijo v skladu s predpisi s sklepi 
občinskih svetov posameznih občin.   

(3) Pri določitvi zaračunane cene in subvencije občine 
upoštevajo, da se v skladu z veljavnimi predpisi subvencija 
zagotovi le za nepridobitne uporabnike. 

(4) Nepridobitni uporabniki so gospodinjstva, pravne osebe, 
ustanovljene za izvajanje upravnih, sodnih in drugih 
oblastnih nalog ter pravne osebe, ki so ustanovljene za 
izvajanje nepridobitnih dejavnosti (kar mora biti razvidno iz 
ustreznih registrov).  

 
VIII. MERITVE IN OBRAČUN 

38. člen 
(zaračunavanje storitev) 

(1) Izvajalec zaračunava storitve uporabnikom v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

(2) 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. 

39. 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 in padavinske odpadne vode, ki   nastaja v 
stavbi, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema, 
je izražena v m3/mesec dobavljene pitne vode iz 
vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda. 
Cena storitve se določi na podlagi m3 dobavljene pitne vode 
iz vodovodnega omrežja in vključuje stroške prevzema  blata 
in ravnanja z blatom. Uporabniki plačujejo odvedeno vodo v 

enaki količini in v enakih obdobjih, kot jo plačujejo za 
porabljeno pitno vodo. 

(3) Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve 
porabe pitne vode, se količina odpadne 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).  

(4) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh 
in utrjenih površin se 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) 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. 

(6) Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja komunalne odpadne vode so stroški, skladni s 
predpisi, ki določajo okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja. 

40. 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 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. 

41. člen 
(plačilo računov) 

(1) Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati najkasneje do 
roka navedenega na računu. 

(2) Izvajalec v primeru zamude s plačilom računa uporabniku 
pošlje opomin, v katerem ga opozori, da mu bo po poteku 
petnajstih dni po prejemu opomina prekinil dobavo vode, če 
račun ne bo poravnan, in pričel postopek izterjave po sodni 
poti.  
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42. člen 
(ugovor zoper račun) 

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico v 
roku dvanajstih dni od datuma izdaje računa vložiti pisni 
ugovor pri izvajalcu. Izvajalec je dolžan na ugovor 
uporabnika odgovoriti v roku petnajstih dni od prejema 
ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. Ugovor 
na izdan račun ne zadrži plačila nespornega dela računa. Če 
uporabnik računa ne poravna niti v petnajstih dneh po 
prejemu odgovora, se mu izda pisni opomin in izvede 
postopek skladno z 2. odstavkom 43. člena tega odloka.  

 

IX. PREKINITEV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE 

43. člen 
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadne vode) 

(1) Uporabniku se prekine dobava vode iz javnega 
vodovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnost 
za vodni vir ali javni vodovod. 

(2) Izvajalec lahko na stroške uporabnika brez objave 
prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v 
naslednjih primerih: 

- stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka 
ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javnega 
kanalizacijskega sistema; 

- priključek  na javno kanalizacijsko omrežje  ni  izveden  
skladno  s soglasjem izvajalca ali je izveden brez soglasja 
izvajalca; 

- uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega 
uporabnika na svoj kanalizacijski priključek; 

- uporabnik ravna v nasprotju z določili tehničnega pravilnika;  

- uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost 
za neoporečnost pitne vode; 

- kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza 
zahtevam veljavne zakonodaje, 

- uporabnik se ne priključi na javno kanalizacijsko omrežje 
skladno z določili tega odloka; 

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

- uporabnik ne plača računa skladno s pogoji iz 41. in 42. 
člena tega odloka, 

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

(3) Dobava pitne vode ali odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode 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 izvajalca. 

(4) Izvajalec lahko prekine dobavo vode in odvod komunalne 
in padavinske odpadne vode na stroške uporabnika, če 
uporabnik pisno zahteva začasno prekinitev. Stroške 
prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne vode plača 
uporabnik po ceniku izvajalca. 

(5) Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih 
del na objektih in napravah javne kanalizacije. O tem mora 
predhodno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega 
obveščanja. 

 
X. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 

44. člen 
(inšpekcijski organ) 

Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in 
izrekanje sankcij je pristojen občinski inšpekcijski organ in 
občinsko redarstvo.  

45. člen 
(globe za izvajalca in odgovorno osebo izvajalca) 

(1) Izvajalec se kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če:   

- ne izpolnjuje obveznosti iz 4., 5., 6. in 11. alineje 25. člena 
tega odloka; 

- dopusti priključitev uporabnika na javno kanalizacijo brez 
izdanega soglasja za priključitev na podlagi prvega odstavka 
14. člena tega odloka; 

- prekine dobavo vode v nasprotju s 43. členom tega odloka. 

(2) Odgovorna oseba pravne osebe se za prekršek iz tega 
člena kaznuje z globo 250,00 EUR. 

46. člen 
(globe za uporabnike) 

(1) Pravna oseba, ki je uporabnik storitev javne službe po 
tem odloku in se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo po zakonu, se 
kaznuje z globo 2.500,00 EUR, če : 

- se priključi na javno kanalizacijsko omrežje brez soglasja 
izvajalca (drugi odstavek 28. člena tega odloka); 

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

- ne izpolnjuje obveznosti iz 1., 2., 8., 9., 10., in 11. alineje 
prvega odstavka 28. člena odloka. 

(2) Pravna oseba, ki je uporabnik storitev javne službe po 
tem odloku in se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za majhno ali mikro družbo, se kaznuje z globo 
1.000,00 EUR, če stori kateri koli prekršek iz 1. do 3. alineje 
prvega odstavka tega člena.  

(3) Odgovorna oseba pravne osebe iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, fizična oseba in odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, se za kateri koli prekršek iz 
1. do 3. alineje prvega odstavka tega člena kaznujejo z globo 
100,00 EUR. 

 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

47. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Izvajanje z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
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(4) Če posamezna občina ne potrdi elaborata do roka iz 
tretjega odstavka tega člena, se za čas do potrditve cen 
elaborata, najemnina za infrastrukturo določi v višini, ki jo v 
omrežnini zaračunava izvajalec uporabnikom.   

(5) Najemnina za javno infrastrukturo se določi v višini, ki jo v 
omrežnini zaračunava najemnik uporabnikom storitev javne 
službe. 

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena izvajalec v primeru 
iz drugega odstavka 35. člena tega odloka pripravi elaborat 
skladno z obdobjem, ki ga določi svet ustanoviteljic.  

37. člen 
(subvencije cen) 

(1) Občine samostojno odločajo o načinu subvencioniranja v 
skladu z veljavnimi predpisi.  

(2) Subvencije se določijo v skladu s predpisi s sklepi 
občinskih svetov posameznih občin.   

(3) Pri določitvi zaračunane cene in subvencije občine 
upoštevajo, da se v skladu z veljavnimi predpisi subvencija 
zagotovi le za nepridobitne uporabnike. 

(4) Nepridobitni uporabniki so gospodinjstva, pravne osebe, 
ustanovljene za izvajanje upravnih, sodnih in drugih 
oblastnih nalog ter pravne osebe, ki so ustanovljene za 
izvajanje nepridobitnih dejavnosti (kar mora biti razvidno iz 
ustreznih registrov).  

 
VIII. MERITVE IN OBRAČUN 

38. člen 
(zaračunavanje storitev) 

(1) Izvajalec zaračunava storitve uporabnikom v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

(2) 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. 

39. 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 in padavinske odpadne vode, ki   nastaja v 
stavbi, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema, 
je izražena v m3/mesec dobavljene pitne vode iz 
vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda. 
Cena storitve se določi na podlagi m3 dobavljene pitne vode 
iz vodovodnega omrežja in vključuje stroške prevzema  blata 
in ravnanja z blatom. Uporabniki plačujejo odvedeno vodo v 

enaki količini in v enakih obdobjih, kot jo plačujejo za 
porabljeno pitno vodo. 

(3) Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve 
porabe pitne vode, se količina odpadne 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).  

(4) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh 
in utrjenih površin se 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) 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. 

(6) Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja komunalne odpadne vode so stroški, skladni s 
predpisi, ki določajo okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja. 

40. 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 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. 

41. člen 
(plačilo računov) 

(1) Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati najkasneje do 
roka navedenega na računu. 

(2) Izvajalec v primeru zamude s plačilom računa uporabniku 
pošlje opomin, v katerem ga opozori, da mu bo po poteku 
petnajstih dni po prejemu opomina prekinil dobavo vode, če 
račun ne bo poravnan, in pričel postopek izterjave po sodni 
poti.  
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42. člen 
(ugovor zoper račun) 

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico v 
roku dvanajstih dni od datuma izdaje računa vložiti pisni 
ugovor pri izvajalcu. Izvajalec je dolžan na ugovor 
uporabnika odgovoriti v roku petnajstih dni od prejema 
ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. Ugovor 
na izdan račun ne zadrži plačila nespornega dela računa. Če 
uporabnik računa ne poravna niti v petnajstih dneh po 
prejemu odgovora, se mu izda pisni opomin in izvede 
postopek skladno z 2. odstavkom 43. člena tega odloka.  

 

IX. PREKINITEV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE 

43. člen 
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadne vode) 

(1) Uporabniku se prekine dobava vode iz javnega 
vodovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnost 
za vodni vir ali javni vodovod. 

(2) Izvajalec lahko na stroške uporabnika brez objave 
prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v 
naslednjih primerih: 

- stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka 
ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javnega 
kanalizacijskega sistema; 

- priključek  na javno kanalizacijsko omrežje  ni  izveden  
skladno  s soglasjem izvajalca ali je izveden brez soglasja 
izvajalca; 

- uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega 
uporabnika na svoj kanalizacijski priključek; 

- uporabnik ravna v nasprotju z določili tehničnega pravilnika;  

- uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost 
za neoporečnost pitne vode; 

- kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza 
zahtevam veljavne zakonodaje, 

- uporabnik se ne priključi na javno kanalizacijsko omrežje 
skladno z določili tega odloka; 

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

- uporabnik ne plača računa skladno s pogoji iz 41. in 42. 
člena tega odloka, 

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

(3) Dobava pitne vode ali odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode 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 izvajalca. 

(4) Izvajalec lahko prekine dobavo vode in odvod komunalne 
in padavinske odpadne vode na stroške uporabnika, če 
uporabnik pisno zahteva začasno prekinitev. Stroške 
prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne vode plača 
uporabnik po ceniku izvajalca. 

(5) Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih 
del na objektih in napravah javne kanalizacije. O tem mora 
predhodno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega 
obveščanja. 

 
X. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 

44. člen 
(inšpekcijski organ) 

Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in 
izrekanje sankcij je pristojen občinski inšpekcijski organ in 
občinsko redarstvo.  

45. člen 
(globe za izvajalca in odgovorno osebo izvajalca) 

(1) Izvajalec se kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če:   

- ne izpolnjuje obveznosti iz 4., 5., 6. in 11. alineje 25. člena 
tega odloka; 

- dopusti priključitev uporabnika na javno kanalizacijo brez 
izdanega soglasja za priključitev na podlagi prvega odstavka 
14. člena tega odloka; 

- prekine dobavo vode v nasprotju s 43. členom tega odloka. 

(2) Odgovorna oseba pravne osebe se za prekršek iz tega 
člena kaznuje z globo 250,00 EUR. 

46. člen 
(globe za uporabnike) 

(1) Pravna oseba, ki je uporabnik storitev javne službe po 
tem odloku in se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo po zakonu, se 
kaznuje z globo 2.500,00 EUR, če : 

- se priključi na javno kanalizacijsko omrežje brez soglasja 
izvajalca (drugi odstavek 28. člena tega odloka); 

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

- ne izpolnjuje obveznosti iz 1., 2., 8., 9., 10., in 11. alineje 
prvega odstavka 28. člena odloka. 

(2) Pravna oseba, ki je uporabnik storitev javne službe po 
tem odloku in se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za majhno ali mikro družbo, se kaznuje z globo 
1.000,00 EUR, če stori kateri koli prekršek iz 1. do 3. alineje 
prvega odstavka tega člena.  

(3) Odgovorna oseba pravne osebe iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, fizična oseba in odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, se za kateri koli prekršek iz 
1. do 3. alineje prvega odstavka tega člena kaznujejo z globo 
100,00 EUR. 

 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

47. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Izvajanje z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
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odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 01/12). 

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o 
tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za 
odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih 
voda (Uradni list RS, št. 66/07). 

48. člen 
(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in glasilih občin. 

Žalec, dne 20. marca 2020                                 

Župan Občine Braslovče 
mag. Tomaž Žohar 

Župan Občine Polzela 
Jože Kužnik 

Župan Občine Prebold 
Vinko Debelak 

Župan Občine Tabor 
Marko Semprimožnik 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik 

Župan Občine Žalec 
Janko Kos 

 
 
 
3. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine 
Vransko 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 4. dopisni seji dne 21. 4. 2020 sprejel 

D O P O L N I T E V   P O S L O V N I K A  
Občinskega sveta občine Vransko 

1. člen 

Peti odstavek 23.a člena Poslovnika Občinskega sveta 
občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016) se dopolni tako, 
da se na koncu odstavka doda naslednje besedilo:  

»V primeru, ko je zaradi višje sile sklic redne seje 
onemogočen, se lahko obravnava in potrditev zapisnika 
dopisne seje uvrsti na naslednjo dopisno sejo.«  

2. člen 

Za četrtim odstavkom 52. člena se doda nov peti odstavek, ki 
se glasi: 

»V primeru, ko je zaradi višje sile sklic redne seje 
onemogočen, se lahko zapisniki sej obravnavajo in potrdijo 
tudi na dopisni seji.« 

KONČNA DOLOČBA 

3. člen 

Ta dopolnitev poslovnika začne veljati po sprejemu na seji 
občinskega sveta, objavi pa se v uradnem glasilu Občine 
Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko«. 

Številka: 007-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 4. 2020                                 Franc Sušnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 9. redne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
9. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

 
ki je bila v torek, 18. 2. 2020, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, 
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, 
Kristina Bogataj, Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak 
in Peter Reberšek (od 8.05 dalje) 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja 
Godler  
- ostali prisotni: Majda Pikl OŠ Vransko-Tabor 
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen, 1 svetnik se je pridružil ob 8.05 
 
• Sprejem dnevnega reda 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 10 glasov ZA, 
0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 121 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot 
sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 10.12. 2019 in 
zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z 19.12.2019 
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
3. Obvezna razlaga četrtega odstavka poglavja 2.5.6, 4. 
člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko 
4. Spremembe Načrta razvojnih programov 2020-2023 in 
sklep o zadolžitvi v proračunu države za investicijski 
projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
5. Predlog za dopolnitev sistematizacije delovnih mest 
za Vrtec Vransko 
6. Prošnja za denarno pomoč pri obnovi glavnega 
Marijinega oltarja na Čreti 
7. Razno 
 
Točka 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 10.12. 2019 in 
zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z 19.12.2019 
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Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
 
Sledilo je glasovanje: 
1. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko 
z 10.12.2019  
          - 11 glasov ZA  
          - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 122 
Občinski svet Občine Vransko potrdi  zapisnik 8. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 10.12.2019 v 
predloženem besedilu. 
 
2. Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z 19.12.2019  
          - 11 glasov ZA  
          - 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 123 
Občinski svet Občine Vransko potrdi Zapisnik 2. izredne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 19.12.2019 v 
predloženem besedilu. 
 
Župan je predlagal, da se kot naslednja  obravnava 5. točka 
dnevnega reda, svetniki so se s predlogom strinjali.  
 
Točka 5 Predlog za dopolnitev sistematizacije delovnih 
mest za Vrtec Vransko 
 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko- Tabor, 
Majdi Pikl, ki je podala podrobnejšo obrazložitev. Postavila je 
tudi vprašanje glede načina vpisa otrok v OŠ Vransko-Tabor. 
Župan je poudaril, da je pri vpisu otrok v Vrtec Vransko, 
potrebno striktno upoštevati Pravilnik o sprejemu otrok v 
JVIZ Osnovne šole Vransko - Tabor, OE Vrtec (UL RS, št. 
15/2010 z 2.3.2010), v katerem je med drugim navedeno, da 
imajo prednost pri vpisu otroci tistih staršev, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Vransko. S strani župana bo 
imenovana tudi komisija za sprejem otrok v Vrtec Vransko, ki 
je tričlanska in jo bodo sestavljali, predstavnik občine 
ustanoviteljice, ki ga imenuje župan, predstavnik staršev, ki 
ga imenuje svet staršev in predstavnik vrtca, ki ga imenuje 
ravnatelj/ica. 
V razpravi so sodelovali svetniki Kristina Bogataj, Peter 
Reberšek, Nataša Juhart in Rafael Novak. 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za dopolnitev 
sistematizacije delovnih mest za Vrtec Vransko: 
          - 11 glasov ZA 
          - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 124 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje dopolnitev 
sistemizacije za delovno mesto VZGOJITELJ v OŠ 
Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko za šol. leto 2019/20. 
 
Točka 2  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Brigita Gosak 
- Podala je vprašanje glede delovanja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine 
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, 
Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec. Predlagala 
je, da se v Informatorju objavi obvestilo o njihovem delovanju 
na območju občine Vransko. 
Župan je povedal, da je bilo obvestilo o pričetku delovanje 
omenjenega redarstva predstavljeno v medijih, se bo pa 
obvestilo objavilo tudi v Informatorju. V prihodnje naj bi se 
sestal tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

ki naj bi predlagal kritična mesta za izvajanje kontrole 
predvsem merjenja hitrosti. 
 
b) Sonja Cencelj 
- Podala je pobudo Vaškega odbora Merinca-Vologa, da bi 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ponovno 
proučil možnost spremembe ureditve hitrosti  30, na relaciji 
od Podgrada do gostilne (pri Ančki). 
Župan je predlagal, da se predlogi in pobude,  v zvezi s 
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, podajo v 
pisni obliki in se naslovijo na predsednika Danijela Grando. 
- Podala je vprašanje glede delovanja pediatra v Zdravstveni 
postaji Vransko. 
Župan je povedal, da drugače pediater deluje v 
Zdravstvenem domu Žalec, drugi pa sedaj po novem deluje 
tudi v Zdravstvenem domu Prebold. Ta ki deluje v 
Zdravstvenem domu Prebold, bo izvajal vse dosedanje 
aktivnosti v Zdravstveni postaji Vransko. Predlagal je, da se 
glede opravljanja večjega števila ur delovanja pediatra na 
Vranskem  skliče seja Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti, na katero se povabi direktorico 
ZD Žalec. Trenutno potekajo tudi aktivnosti v zvezi za 
vzpostavitev dodatne zobozdravstveno ambulanto v ZP 
Vransko. 
 
c) Jože Matko 
- Opozoril je, da ja na Tešovi (pri Vadlan), kjer je potekala 
zamenjava kandelabra ostal pesek, prosil je, da se pesek iz 
travnika odstrani. 
Župan je povedal, da se bo opozorilo preneslo izvajalcu. 
- Izpostavil je tudi problematiko prevoznosti ceste pri 
domačiji »Mlačnik« na Ropasiji, predvsem gre za oteženo 
vožnjo šolskemu kombiju. 
Župan je povedal, da se zadeva že sanirala. 
- Podal je vprašanja, ki jih je prejel od  občana Boštjana 
Janeže in sicer glede napisa planinskega doma na Čreti in v 
zvezi s problematiko delovanja strelišča. 
Župan je povedal, da je gospod Janež glede napisa 
planinskega doma že prejel odgovor od predsednice 
Planinskega društva. Glede strelišča je bila problematika 
izpostavljena na zadnjem sestanku s policijo in 
medobčinskim inšpetktoratom. Ugotovljeno je bilo, da 
trenutno ni nobenih pripomb sosedov, zato je bila zadeva 
zaključena. V preteklosti je bilo izvedeno veliko inšpekcijskih 
ogledov, ki pa niso doprinesli rezultatov. 
 
d) Breda Čvan 
- Podala je vprašanje, ali je že kaj novega v zvezi z izgradnjo 
hodnika za pešce v Prekopi? 
Župan je povedal, da novosti ni, čaka se na podpis 
sporazuma. 
 - Podala je pobudo, da bi se pri ureditvi prostora za raztros 
pepela na pokopališču Vransko istočasno izvedla tudi 
izgradnja paviljona pred mrliško vežico. 
Župan je povedal, da trenutno za to ni planiranih sredstev, se 
bo pa zadeva uredila v prihodnosti. 
 
e) Kristina Bogataj 
 - Podala je vprašanje glede možnosti ureditve pešpoti, ki 
poteka za vrtcem ob travnatem vrtčevskem igrišču do naselja 
Videm. 
Župan je povedal, da se bo zadeva uredila.  
 
f) Adrijana Ferme 
- Izpostavila je problematiko preglednosti križišča na 
Limovcah, ki ga osvetljuje svetilka, ki deluje na sončno 
energijo. V  primeru megle križišče ni dobro osvetljeno in 
zato tudi slabo pregledno. Zanimalo jo je, če se bi lahko v 
prihodnosti ta svetilka zamenjala z kakovostnejšo. 
Župan je povedal, da se je na tej lokaciji postavila svetilka na 
sončno energijo zato, ker je na tem mestu zelo zahtevno in 
drago pridobiti odjemno mesto za električno energijo. 
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odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 01/12). 

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o 
tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za 
odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih 
voda (Uradni list RS, št. 66/07). 

48. člen 
(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in glasilih občin. 

Žalec, dne 20. marca 2020                                 

Župan Občine Braslovče 
mag. Tomaž Žohar 

Župan Občine Polzela 
Jože Kužnik 

Župan Občine Prebold 
Vinko Debelak 

Župan Občine Tabor 
Marko Semprimožnik 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik 

Župan Občine Žalec 
Janko Kos 

 
 
 
3. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine 
Vransko 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 4. dopisni seji dne 21. 4. 2020 sprejel 

D O P O L N I T E V   P O S L O V N I K A  
Občinskega sveta občine Vransko 

1. člen 

Peti odstavek 23.a člena Poslovnika Občinskega sveta 
občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016) se dopolni tako, 
da se na koncu odstavka doda naslednje besedilo:  

»V primeru, ko je zaradi višje sile sklic redne seje 
onemogočen, se lahko obravnava in potrditev zapisnika 
dopisne seje uvrsti na naslednjo dopisno sejo.«  

2. člen 

Za četrtim odstavkom 52. člena se doda nov peti odstavek, ki 
se glasi: 

»V primeru, ko je zaradi višje sile sklic redne seje 
onemogočen, se lahko zapisniki sej obravnavajo in potrdijo 
tudi na dopisni seji.« 

KONČNA DOLOČBA 

3. člen 

Ta dopolnitev poslovnika začne veljati po sprejemu na seji 
občinskega sveta, objavi pa se v uradnem glasilu Občine 
Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko«. 

Številka: 007-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 4. 2020                                 Franc Sušnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 9. redne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
9. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

 
ki je bila v torek, 18. 2. 2020, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, 
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, 
Kristina Bogataj, Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak 
in Peter Reberšek (od 8.05 dalje) 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja 
Godler  
- ostali prisotni: Majda Pikl OŠ Vransko-Tabor 
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen, 1 svetnik se je pridružil ob 8.05 
 
• Sprejem dnevnega reda 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 10 glasov ZA, 
0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 121 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot 
sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 10.12. 2019 in 
zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z 19.12.2019 
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
3. Obvezna razlaga četrtega odstavka poglavja 2.5.6, 4. 
člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko 
4. Spremembe Načrta razvojnih programov 2020-2023 in 
sklep o zadolžitvi v proračunu države za investicijski 
projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
5. Predlog za dopolnitev sistematizacije delovnih mest 
za Vrtec Vransko 
6. Prošnja za denarno pomoč pri obnovi glavnega 
Marijinega oltarja na Čreti 
7. Razno 
 
Točka 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 10.12. 2019 in 
zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z 19.12.2019 
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Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
 
Sledilo je glasovanje: 
1. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko 
z 10.12.2019  
          - 11 glasov ZA  
          - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 122 
Občinski svet Občine Vransko potrdi  zapisnik 8. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 10.12.2019 v 
predloženem besedilu. 
 
2. Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z 19.12.2019  
          - 11 glasov ZA  
          - 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 123 
Občinski svet Občine Vransko potrdi Zapisnik 2. izredne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 19.12.2019 v 
predloženem besedilu. 
 
Župan je predlagal, da se kot naslednja  obravnava 5. točka 
dnevnega reda, svetniki so se s predlogom strinjali.  
 
Točka 5 Predlog za dopolnitev sistematizacije delovnih 
mest za Vrtec Vransko 
 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko- Tabor, 
Majdi Pikl, ki je podala podrobnejšo obrazložitev. Postavila je 
tudi vprašanje glede načina vpisa otrok v OŠ Vransko-Tabor. 
Župan je poudaril, da je pri vpisu otrok v Vrtec Vransko, 
potrebno striktno upoštevati Pravilnik o sprejemu otrok v 
JVIZ Osnovne šole Vransko - Tabor, OE Vrtec (UL RS, št. 
15/2010 z 2.3.2010), v katerem je med drugim navedeno, da 
imajo prednost pri vpisu otroci tistih staršev, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Vransko. S strani župana bo 
imenovana tudi komisija za sprejem otrok v Vrtec Vransko, ki 
je tričlanska in jo bodo sestavljali, predstavnik občine 
ustanoviteljice, ki ga imenuje župan, predstavnik staršev, ki 
ga imenuje svet staršev in predstavnik vrtca, ki ga imenuje 
ravnatelj/ica. 
V razpravi so sodelovali svetniki Kristina Bogataj, Peter 
Reberšek, Nataša Juhart in Rafael Novak. 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za dopolnitev 
sistematizacije delovnih mest za Vrtec Vransko: 
          - 11 glasov ZA 
          - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 124 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje dopolnitev 
sistemizacije za delovno mesto VZGOJITELJ v OŠ 
Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko za šol. leto 2019/20. 
 
Točka 2  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Brigita Gosak 
- Podala je vprašanje glede delovanja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine 
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, 
Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec. Predlagala 
je, da se v Informatorju objavi obvestilo o njihovem delovanju 
na območju občine Vransko. 
Župan je povedal, da je bilo obvestilo o pričetku delovanje 
omenjenega redarstva predstavljeno v medijih, se bo pa 
obvestilo objavilo tudi v Informatorju. V prihodnje naj bi se 
sestal tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

ki naj bi predlagal kritična mesta za izvajanje kontrole 
predvsem merjenja hitrosti. 
 
b) Sonja Cencelj 
- Podala je pobudo Vaškega odbora Merinca-Vologa, da bi 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ponovno 
proučil možnost spremembe ureditve hitrosti  30, na relaciji 
od Podgrada do gostilne (pri Ančki). 
Župan je predlagal, da se predlogi in pobude,  v zvezi s 
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, podajo v 
pisni obliki in se naslovijo na predsednika Danijela Grando. 
- Podala je vprašanje glede delovanja pediatra v Zdravstveni 
postaji Vransko. 
Župan je povedal, da drugače pediater deluje v 
Zdravstvenem domu Žalec, drugi pa sedaj po novem deluje 
tudi v Zdravstvenem domu Prebold. Ta ki deluje v 
Zdravstvenem domu Prebold, bo izvajal vse dosedanje 
aktivnosti v Zdravstveni postaji Vransko. Predlagal je, da se 
glede opravljanja večjega števila ur delovanja pediatra na 
Vranskem  skliče seja Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti, na katero se povabi direktorico 
ZD Žalec. Trenutno potekajo tudi aktivnosti v zvezi za 
vzpostavitev dodatne zobozdravstveno ambulanto v ZP 
Vransko. 
 
c) Jože Matko 
- Opozoril je, da ja na Tešovi (pri Vadlan), kjer je potekala 
zamenjava kandelabra ostal pesek, prosil je, da se pesek iz 
travnika odstrani. 
Župan je povedal, da se bo opozorilo preneslo izvajalcu. 
- Izpostavil je tudi problematiko prevoznosti ceste pri 
domačiji »Mlačnik« na Ropasiji, predvsem gre za oteženo 
vožnjo šolskemu kombiju. 
Župan je povedal, da se zadeva že sanirala. 
- Podal je vprašanja, ki jih je prejel od  občana Boštjana 
Janeže in sicer glede napisa planinskega doma na Čreti in v 
zvezi s problematiko delovanja strelišča. 
Župan je povedal, da je gospod Janež glede napisa 
planinskega doma že prejel odgovor od predsednice 
Planinskega društva. Glede strelišča je bila problematika 
izpostavljena na zadnjem sestanku s policijo in 
medobčinskim inšpetktoratom. Ugotovljeno je bilo, da 
trenutno ni nobenih pripomb sosedov, zato je bila zadeva 
zaključena. V preteklosti je bilo izvedeno veliko inšpekcijskih 
ogledov, ki pa niso doprinesli rezultatov. 
 
d) Breda Čvan 
- Podala je vprašanje, ali je že kaj novega v zvezi z izgradnjo 
hodnika za pešce v Prekopi? 
Župan je povedal, da novosti ni, čaka se na podpis 
sporazuma. 
 - Podala je pobudo, da bi se pri ureditvi prostora za raztros 
pepela na pokopališču Vransko istočasno izvedla tudi 
izgradnja paviljona pred mrliško vežico. 
Župan je povedal, da trenutno za to ni planiranih sredstev, se 
bo pa zadeva uredila v prihodnosti. 
 
e) Kristina Bogataj 
 - Podala je vprašanje glede možnosti ureditve pešpoti, ki 
poteka za vrtcem ob travnatem vrtčevskem igrišču do naselja 
Videm. 
Župan je povedal, da se bo zadeva uredila.  
 
f) Adrijana Ferme 
- Izpostavila je problematiko preglednosti križišča na 
Limovcah, ki ga osvetljuje svetilka, ki deluje na sončno 
energijo. V  primeru megle križišče ni dobro osvetljeno in 
zato tudi slabo pregledno. Zanimalo jo je, če se bi lahko v 
prihodnosti ta svetilka zamenjala z kakovostnejšo. 
Župan je povedal, da se je na tej lokaciji postavila svetilka na 
sončno energijo zato, ker je na tem mestu zelo zahtevno in 
drago pridobiti odjemno mesto za električno energijo. 
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- Podala je vprašanje glede prevoza otrok iz spodnjih 
Limovc, ali je postaja, ki se sedaj uporablja registrirana ali je 
to samo stvar dogovora ? 
Župan je povedal, da ta postaja ni registrirana, to je samo 
stvar dogovor s šolo in s prevoznikom. Mesto ustavljanja je 
bilo tudi pregledano s strani Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu in policijo. 
 
g) Danilo Štante 
- Zanimalo ga je zakaj 8. redna seja Občinskega sveta ni bila 
v celoti zvočno posneta? 
Župan je povedal, da je žal prišlo do tehnične napake. 
- Podal je vprašanje kakšna je možnost, da bi se občinska 
knjižnica prestavila  v večje prostore? 
Župan je povedal, da je za naslednjo Kohezijsko obdobje 
2021-2027 občina že pripravila idejno zasnovo izgradnje 
nove občinske knjižnice na Vranskem, prav s kohezijskimi 
sredstvi bi se projekt izgradnje knjižnice lažje realiziral, s tem 
namenom se je pripravila tudi idejna zasnova. 
- Podal je vprašanje glede izgradnje suhega zadrževalnika. 
Župan je povedal, da bo javna predstavitev projekta v 
ponedeljek, 2.3.2020, ob 17.00 v Kulturnem domu Vransko. 
Predstavitev bo izvajala Direkcija RS za vode.  
- Podal je vprašanje, zakaj je  v občini Vransko, v primeru, da 
hočeš pridobiti gradbeno dovoljenje, obvezen priklop na 
toplovod. 
Župan je povedal, da je ta zahteva v skladu z odlokom, ki je 
bil sprejet, ko je bila podeljena tudi koncesija za toplotno 
oskrbo. Zahteva velja za območje kjer je toplovod zgrajen in 
ne za območje celotne občine. 
        
h)  Nataša Juhart 
- Podala je vprašanje kdaj se bo obnovil lesen most v 
Brodeh. 
Župan je povedal, da se bo to uredilo takoj, ko bodo 
vremenski pogoji to omogočali. 
- Podala je vprašanje, kdaj se bo uredil prehod za pešce v 
Brodeh. 
Župan je povedal, da so bili projekti naročeni in tudi 
dostavljeni na Direkcijo RS za ceste, v skladu z dogovorom 
bi moral biti projekt zaključen že lansko leto. S strani občine 
je bilo narejeno vse, sedaj je na vrsti Direkcija RS za ceste. 

 
i) Peter Reberšek 
- Podal je vprašanje kako kaže z izgradnjo ceste do 
stanovanjskega objekta Stopnik 5. 
Župan je povedal, da trenutno ni finančnih možnosti. 
- Podal je pobudo za dodatno nasipanje ceste v Stopniku (na 
odseku kjer se nahajajo novogradnje) 
Župan je povedal, da morajo stanovalci  najprej  urediti 
odtoke meteorne vode iz cestišča, drugače pa naš 
koncesionar to cesto redno vzdržuje. 
 
Točka 3 Obvezna razlaga četrtega odstavka poglavja 
2.5.6, 4. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je predal besedo 
Mariji Jerman, ki je zadevo podrobneje obrazložila, po 
končani obrazložitvi je odprl razpravo v kateri je sodeloval 
Peter Reberšek. 
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Obvezne razlage četrtega 
odstavka poglavja 2.5.6, 4. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko: 
          - 11 glasov ZA 
          - 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 125 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Obvezno razlago 
četrtega odstavka poglavja 2.5.6  

4. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko v predloženem besedilu.  
 
Točka 4  Spremembe Načrta razvojnih programov 2020-
2023 in sklep o zadolžitvi v proračunu države za 
investicijski projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
 
Župan je po uvodni obrazložitvi predal besedo Mariji Jerman, 
ki je zadevo podrobneje obrazložila, nato je odprl razpravo v 
kateri je sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje kot sledi: 
1. Sprememba Načrta razvojnih programov 2020-2023  

 - 11 glasov ZA 
        - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 126 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2020-2023 se 
spremeni kot sledi: 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 
OB189-14-0005 Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
Začetek financiranja: 1. 1. 2020 
Konec financiranja: 31. 12. 2020 
Vrednost projekta: 202.973,88  EUR 
Proračunski 
viri (v EUR): 

Pred l. 2020  Leto 2020 Leto 2021  

PV  - Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 114.255,00 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 88.718,88 0 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 202.973,88 0 

Proračunski 
viri (v EUR): 

Leto 2022 Leto 2023 Po l. 2023 

PV – Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 
(2022-) 

0 0 0 

 
2. Sklep o zadolžitvi v proračunu države za investicijski 
projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija: 
          - 11 glasov ZA 
          - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 127 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se 
Občina Vransko  za financiranje investicijskega projekta 
Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija zadolži v proračunu 
države v višini 57.128,00 EUR. Obrestna mera kredita je 
0,0 % (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je 
eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9), z 
možnostjo predčasnega vračila kredita.   
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Točka 6 Prošnja za denarno pomoč pri obnovi glavnega 
Marijinega oltarja na Čreti 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razprav v kateri je 
sodeloval Peter Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za sofinanciranje 
obnove glavnega Marijinega oltarja na Čreti: 
          - 11 glasov ZA 
          - 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 128 
Občinski svet Občine Vransko, sprejme sklep, da se za 
sofinanciranje pri obnovi glavnega Marijinega oltarja na 
Čreti iz Proračuna Občine Vransko za leto 2021 nameni 
5000€. 
 
Točka 7 Razno 
 
Jože Matko je postavil vprašanje, kako daleč je s pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za podjetje BIJOL, d.o.o. 
Župan je povedal, da se postopek počasi zaključuje. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.30. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 18. 2. 2020 

Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                                    Franc Sušnik l. r. 

 

 
5. Zapisnik 2. dopisne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko  

 
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od srede, 11. 3. 2020, od 16. 
ure dalje, do petka, 13. 3. 2020, do 9. ure.   
 
Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 54/2016), saj zaradi bližajočega se roka za 
oddajo vloge na 2. javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju 
LAS SSD, ki zajema občine Braslovče, Prebold, Polzela, 
Tabor, Vransko in Žalec za obdobje 2014 – 2020 ni bilo 
pogojev za sklic redne ali izredne seje. 
 
Članom občinskega sveta je bilo vabilo in gradivo za sejo s 
predlogi sklepov vročeno po elektronski pošti. 
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj je v času trajanja dopisne 
seje glasovalo sedem od enajstih članov občinskega sveta.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 
1. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2020-2023 z 
investicijskim projektom »Energetska prenova razsvetljave v 
Športni dvorani Vransko« 
 
Ker je za sprejem predlaganega dnevnega reda glasovalo 7 
občinskih svetnikov in nihče ni glasoval proti, je bil sprejet: 
 
Sklep št. 136 
Sprejme se naslednji dnevni red 2. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko: 

1. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2020-2023 z 
investicijskim projektom »Energetska prenova 
razsvetljave v Športni dvorani Vransko« 
 
K 1. točki dnevnega reda: 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
 
»Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2020-2023 se 
dopolni kot sledi: 
Energetska prenova razsvetljave v Športni dvorani Vransko 
Začetek financiranja: 1. 1. 2020 
Konec financiranja: 31. 12. 2020 
Vrednost projekta: 40.385,73  EUR 
Proračunski viri 
(v EUR): 

Pred l. 2020  Leto 2020 Leto 2021  

PV  - EU 
sredstva 

0 28.252,80 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 12.132,93 0 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 40.385,73 0 

Proračunski viri 
(v EUR): 

Leto 2022 Leto 2023 Po l. 2023 

PV – EU 
sredstva 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 
(2022-) 

0 0 0 

 
Ker je za sprejem predlaganega sklepa glasovalo 7 
občinskih svetnikov in nihče ni glasoval proti, je bil sprejet: 
 
Sklep št. 137 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2020-2023 se 
dopolni kot sledi: 

Energetska prenova razsvetljave v Športni dvorani 
Vransko 
Začetek financiranja: 1. 1. 2020 
Konec financiranja: 31. 12. 2020 
Vrednost projekta: 40.385,73  EUR 
Proračunski 
viri (v EUR): 

Pred l. 2020  Leto 2020 Leto 2021  

PV  - EU 
sredstva 

0 28.252,80 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 12.132,93 0 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 40.385,73 0 

Proračunski 
viri (v EUR): 

Leto 2022 Leto 2023 Po l. 2023 

PV – EU 
sredstva 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 
(2022-) 

0 0 0 
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- Podala je vprašanje glede prevoza otrok iz spodnjih 
Limovc, ali je postaja, ki se sedaj uporablja registrirana ali je 
to samo stvar dogovora ? 
Župan je povedal, da ta postaja ni registrirana, to je samo 
stvar dogovor s šolo in s prevoznikom. Mesto ustavljanja je 
bilo tudi pregledano s strani Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu in policijo. 
 
g) Danilo Štante 
- Zanimalo ga je zakaj 8. redna seja Občinskega sveta ni bila 
v celoti zvočno posneta? 
Župan je povedal, da je žal prišlo do tehnične napake. 
- Podal je vprašanje kakšna je možnost, da bi se občinska 
knjižnica prestavila  v večje prostore? 
Župan je povedal, da je za naslednjo Kohezijsko obdobje 
2021-2027 občina že pripravila idejno zasnovo izgradnje 
nove občinske knjižnice na Vranskem, prav s kohezijskimi 
sredstvi bi se projekt izgradnje knjižnice lažje realiziral, s tem 
namenom se je pripravila tudi idejna zasnova. 
- Podal je vprašanje glede izgradnje suhega zadrževalnika. 
Župan je povedal, da bo javna predstavitev projekta v 
ponedeljek, 2.3.2020, ob 17.00 v Kulturnem domu Vransko. 
Predstavitev bo izvajala Direkcija RS za vode.  
- Podal je vprašanje, zakaj je  v občini Vransko, v primeru, da 
hočeš pridobiti gradbeno dovoljenje, obvezen priklop na 
toplovod. 
Župan je povedal, da je ta zahteva v skladu z odlokom, ki je 
bil sprejet, ko je bila podeljena tudi koncesija za toplotno 
oskrbo. Zahteva velja za območje kjer je toplovod zgrajen in 
ne za območje celotne občine. 
        
h)  Nataša Juhart 
- Podala je vprašanje kdaj se bo obnovil lesen most v 
Brodeh. 
Župan je povedal, da se bo to uredilo takoj, ko bodo 
vremenski pogoji to omogočali. 
- Podala je vprašanje, kdaj se bo uredil prehod za pešce v 
Brodeh. 
Župan je povedal, da so bili projekti naročeni in tudi 
dostavljeni na Direkcijo RS za ceste, v skladu z dogovorom 
bi moral biti projekt zaključen že lansko leto. S strani občine 
je bilo narejeno vse, sedaj je na vrsti Direkcija RS za ceste. 

 
i) Peter Reberšek 
- Podal je vprašanje kako kaže z izgradnjo ceste do 
stanovanjskega objekta Stopnik 5. 
Župan je povedal, da trenutno ni finančnih možnosti. 
- Podal je pobudo za dodatno nasipanje ceste v Stopniku (na 
odseku kjer se nahajajo novogradnje) 
Župan je povedal, da morajo stanovalci  najprej  urediti 
odtoke meteorne vode iz cestišča, drugače pa naš 
koncesionar to cesto redno vzdržuje. 
 
Točka 3 Obvezna razlaga četrtega odstavka poglavja 
2.5.6, 4. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je predal besedo 
Mariji Jerman, ki je zadevo podrobneje obrazložila, po 
končani obrazložitvi je odprl razpravo v kateri je sodeloval 
Peter Reberšek. 
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Obvezne razlage četrtega 
odstavka poglavja 2.5.6, 4. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko: 
          - 11 glasov ZA 
          - 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 125 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Obvezno razlago 
četrtega odstavka poglavja 2.5.6  

4. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko v predloženem besedilu.  
 
Točka 4  Spremembe Načrta razvojnih programov 2020-
2023 in sklep o zadolžitvi v proračunu države za 
investicijski projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
 
Župan je po uvodni obrazložitvi predal besedo Mariji Jerman, 
ki je zadevo podrobneje obrazložila, nato je odprl razpravo v 
kateri je sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje kot sledi: 
1. Sprememba Načrta razvojnih programov 2020-2023  

 - 11 glasov ZA 
        - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 126 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2020-2023 se 
spremeni kot sledi: 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 
OB189-14-0005 Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
Začetek financiranja: 1. 1. 2020 
Konec financiranja: 31. 12. 2020 
Vrednost projekta: 202.973,88  EUR 
Proračunski 
viri (v EUR): 

Pred l. 2020  Leto 2020 Leto 2021  

PV  - Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 114.255,00 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 88.718,88 0 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 202.973,88 0 

Proračunski 
viri (v EUR): 

Leto 2022 Leto 2023 Po l. 2023 

PV – Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 
(2022-) 

0 0 0 

 
2. Sklep o zadolžitvi v proračunu države za investicijski 
projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija: 
          - 11 glasov ZA 
          - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 127 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se 
Občina Vransko  za financiranje investicijskega projekta 
Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija zadolži v proračunu 
države v višini 57.128,00 EUR. Obrestna mera kredita je 
0,0 % (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je 
eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9), z 
možnostjo predčasnega vračila kredita.   
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Točka 6 Prošnja za denarno pomoč pri obnovi glavnega 
Marijinega oltarja na Čreti 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razprav v kateri je 
sodeloval Peter Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za sofinanciranje 
obnove glavnega Marijinega oltarja na Čreti: 
          - 11 glasov ZA 
          - 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 128 
Občinski svet Občine Vransko, sprejme sklep, da se za 
sofinanciranje pri obnovi glavnega Marijinega oltarja na 
Čreti iz Proračuna Občine Vransko za leto 2021 nameni 
5000€. 
 
Točka 7 Razno 
 
Jože Matko je postavil vprašanje, kako daleč je s pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za podjetje BIJOL, d.o.o. 
Župan je povedal, da se postopek počasi zaključuje. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.30. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 18. 2. 2020 

Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                                    Franc Sušnik l. r. 

 

 
5. Zapisnik 2. dopisne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko  

 
2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od srede, 11. 3. 2020, od 16. 
ure dalje, do petka, 13. 3. 2020, do 9. ure.   
 
Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 54/2016), saj zaradi bližajočega se roka za 
oddajo vloge na 2. javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju 
LAS SSD, ki zajema občine Braslovče, Prebold, Polzela, 
Tabor, Vransko in Žalec za obdobje 2014 – 2020 ni bilo 
pogojev za sklic redne ali izredne seje. 
 
Članom občinskega sveta je bilo vabilo in gradivo za sejo s 
predlogi sklepov vročeno po elektronski pošti. 
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj je v času trajanja dopisne 
seje glasovalo sedem od enajstih članov občinskega sveta.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 
1. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2020-2023 z 
investicijskim projektom »Energetska prenova razsvetljave v 
Športni dvorani Vransko« 
 
Ker je za sprejem predlaganega dnevnega reda glasovalo 7 
občinskih svetnikov in nihče ni glasoval proti, je bil sprejet: 
 
Sklep št. 136 
Sprejme se naslednji dnevni red 2. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko: 

1. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2020-2023 z 
investicijskim projektom »Energetska prenova 
razsvetljave v Športni dvorani Vransko« 
 
K 1. točki dnevnega reda: 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
 
»Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2020-2023 se 
dopolni kot sledi: 
Energetska prenova razsvetljave v Športni dvorani Vransko 
Začetek financiranja: 1. 1. 2020 
Konec financiranja: 31. 12. 2020 
Vrednost projekta: 40.385,73  EUR 
Proračunski viri 
(v EUR): 

Pred l. 2020  Leto 2020 Leto 2021  

PV  - EU 
sredstva 

0 28.252,80 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 12.132,93 0 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 40.385,73 0 

Proračunski viri 
(v EUR): 

Leto 2022 Leto 2023 Po l. 2023 

PV – EU 
sredstva 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 
(2022-) 

0 0 0 

 
Ker je za sprejem predlaganega sklepa glasovalo 7 
občinskih svetnikov in nihče ni glasoval proti, je bil sprejet: 
 
Sklep št. 137 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2020-2023 se 
dopolni kot sledi: 

Energetska prenova razsvetljave v Športni dvorani 
Vransko 
Začetek financiranja: 1. 1. 2020 
Konec financiranja: 31. 12. 2020 
Vrednost projekta: 40.385,73  EUR 
Proračunski 
viri (v EUR): 

Pred l. 2020  Leto 2020 Leto 2021  

PV  - EU 
sredstva 

0 28.252,80 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 12.132,93 0 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 40.385,73 0 

Proračunski 
viri (v EUR): 

Leto 2022 Leto 2023 Po l. 2023 

PV – EU 
sredstva 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 
(2022-) 

0 0 0 
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Dopisna seja je bila zaključena dne 13. 3. 2020, ob 9.00 uri. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 13. 3. 2020 

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

 

 
6. Zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko  

 
3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od četrtka, 26. 3. 2020, od 14. 
ure dalje, do petka, 27. 3. 2020, do 14. ure.  
 
Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 54/2016), saj zaradi omejevalnih ukrepov v času 
epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 ni bilo pogojev za sklic 
redne ali izredne seje. 
 
Članom občinskega sveta je bilo vabilo in gradivo za sejo s 
predlogi sklepov vročeno po elektronski pošti. 
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj so v času trajanja dopisne 
seje glasovali vsi člani občinskega sveta.  
 
Dopisna seja je potekala po naslednjem dnevnem redu: 
1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov (po e-pošti) 
2. Sklep o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike storitev 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja 
odpadnih voda na območju občine Vransko 
3. Sklep o zamrznitvi Pogodbe o izvajanju financiranja vzgoje 
in izobraževanja v letu 2020 št.: 0140-01/2020-5/7 od 16. 3. 
2020 do preklica epidemije koronavirusa ter povrnitvi 
materialnih stroškov JZ OŠ Vransko-Tabor na podlagi 
mesečnega zahtevka 
4. Sklep o zamrznitvi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 75/2018, 78/2018, 84/2019) in 
povrnitvi vseh stroškov plač in materialnih stroškov v Vrtcu 
Vransko od 1. 3. 2020 do preklica epidemije na podlagi 
mesečnega zahtevka 
5. Sklep o zamrznitvi Pogodbe o zagotavljanju knjižnične 
dejavnosti kot javne službe za območje Občine Vransko v 
letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa 
ter povrnitvi stroškov plač in materialnih stroškov 
Medobčinski splošni knjižnici Žalec v ustanoviteljskem 
deležu na podlagi mesečnega zahtevka 
6. Sklep o zamrznitvi Pogodbe št.: 140-01/2020-5/4 o 
zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna za leto 2020 
od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter 
povrnitvi materialnih stroškov Glasbeni šoli »Risto Savin« 
Žalec v ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega 
zahtevka 
7. Sklep o zamrznitvi Pogodbe št.: 140-01/2020-5/6 o 
zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna za leto  2020 
od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter 
povrnitvi materialnih stroškov II. osnovni šoli Žalec v 
ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega zahtevka 
8. Sklep o zamrznitvi Pogodbe št.: 140-01/2020-5/11 o 
zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna v letu 2020 
od 13. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter 

povrnitvi stroškov plač in materialnih stroškov ZKTŠ Vransko 
na podlagi mesečnega zahtevka 
 
Ad1:  
Člani občinskega sveta so lahko v času trajanja dopisne seje 
vprašanja in pobude po elektronski pošti naslavljali na 
župana ali direktorico občinske uprave. 
 
Občinska svetnica Adrijana Ferme je zastavila naslednje 
vprašanje:  
»Ljudje me sprašujejo, če bo tudi naša občina, tako kot imajo 
že nekatere prakso, pošiljala gospodinjstvom zaščitne 
maske?« 
 
Župan je odgovoril:  
»Štab CZ  je vsa  razpoložljiva zaščitna sredstva, tudi 
maske, ki jih je na podlagi podanih potreb doslej dobil, po 
prioritetnem vrstnem redu razdelil zdravstveni postaji 
Vransko in Našemu domu. Pa še teh ni bilo dovolj. 
Opravili smo tudi več pogovorov in poskusov pridobiti ljudi ali 
firmo, ki bi šivala pralne maske, pa žal nismo bili uspešni.  
Obljubljeno nam je, da bi naj zaščitne maske dobili prihodnji 
teden.  
V kolikor jih dobimo dovolj, jih bomo najprej razdelili 
trgovinam, nujnim gospodarskim subjektom, aktivnim 
pripadnikom CZ in tudi gospodinjstvom. 
Dotlej pa nam ne ostane drugega kot da ostanemo doma in v 
varni razdalji, ali pa si masko sami izdelamo (na spletu je 
navodil zato dovolj).« 
 
Ad2:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:  
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o oprostitvi 
plačila omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda na 
območju občine Vransko v predlaganem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 129 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike storitev 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in 
čiščenja odpadnih voda na območju občine Vransko v 
predlaganem besedilu. 
 
Ad3:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe o izvajanju 
financiranja vzgoje in izobraževanja v letu 2020 št.: 0140-
01/2020-5/7 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev materialnih stroškov JZ OŠ 
Vransko-Tabor na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi 
prilogami (računi).« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 130 
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe o izvajanju 
financiranja vzgoje in izobraževanja v letu 2020 št.: 0140-
01/2020-5/7 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev materialnih stroškov JZ OŠ 
Vransko-Tabor na podlagi mesečnega zahtevka z 
ustreznimi prilogami (računi). 
 
Ad4:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se predlog zamrznitve Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 
počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko 
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(Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018, 78/2018, 
84/2019) in povrnitev vseh stroškov plač in materialnih 
stroškov v Vrtcu Vransko od 1. 3. 2020 do preklica epidemije 
na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi prilogami 
(plačilne liste zaposlenih, računi). Starši so od 1. 3. 2020 do 
preklica plačila za vrtec oproščeni.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 131 
Potrdi se predlog zamrznitve Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil 
in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine 
Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018, 
78/2018, 84/2019) in povrnitev vseh stroškov plač in 
materialnih stroškov v Vrtcu Vransko od 1. 3. 2020 do 
preklica epidemije na podlagi mesečnega zahtevka z 
ustreznimi prilogami (plačilne liste zaposlenih, računi). 
Starši so od 1. 3. 2020 do preklica plačila za vrtec 
oproščeni. 
 
Ad5:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe o zagotavljanju 
knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje Občine 
Vransko v letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev stroškov plač in materialnih 
stroškov Medobčinski splošni knjižnici Žalec v 
ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega zahtevka z 
ustreznimi prilogami (plačilne liste, računi).« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 132 
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe o zagotavljanju 
knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje 
Občine Vransko v letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica 
epidemije koronavirusa ter povrnitev stroškov plač in 
materialnih stroškov Medobčinski splošni knjižnici Žalec 
v ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega 
zahtevka z ustreznimi prilogami (plačilne liste, računi). 
 
Ad6:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-5/4 
o zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna za leto 
2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter 
povrnitev materialnih stroškov Glasbeni šoli »Risto Savin« 
Žalec v ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega 
zahtevka z ustreznimi prilogami (računi).« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 133 
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-
5/4 o zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna za 
leto 2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev materialnih stroškov 
Glasbeni šoli »Risto Savin« Žalec v ustanoviteljskem 
deležu na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi 
prilogami (računi). 
 
Ad7:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-5/6 
o zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna za leto  
2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter 
povrnitev materialnih stroškov II. osnovni šoli Žalec v 

ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega zahtevka z 
ustreznimi prilogami (računi).« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 134 
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-
5/6 o zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna za 
leto  2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev materialnih stroškov II. 
osnovni šoli Žalec v ustanoviteljskem deležu na podlagi 
mesečnega zahtevka z ustreznimi prilogami (računi). 
 
Ad8:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-
5/11 o zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna v letu 
2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter 
povrnitev stroškov plač in materialnih stroškov ZKTŠ 
Vransko na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi 
prilogami (plačilne liste zaposlenih, računi).« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 135 
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-
5/11 o zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna v 
letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev stroškov plač in materialnih 
stroškov ZKTŠ Vransko na podlagi mesečnega zahtevka 
z ustreznimi prilogami (plačilne liste zaposlenih, računi). 
 
Glasovanje je bilo zaključeno dne 27. 3. 2020, ob 8.31 uri, ko 
je glasoval zadnji od enajstih članov občinskega sveta. 
 
Dopisna seja je bila zaključena dne 27. 3. 2020, ob 14. uri. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 27. 3. 2020 

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

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Dopisna seja je bila zaključena dne 13. 3. 2020, ob 9.00 uri. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 13. 3. 2020 

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

 

 
6. Zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko  

 
3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od četrtka, 26. 3. 2020, od 14. 
ure dalje, do petka, 27. 3. 2020, do 14. ure.  
 
Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 54/2016), saj zaradi omejevalnih ukrepov v času 
epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 ni bilo pogojev za sklic 
redne ali izredne seje. 
 
Članom občinskega sveta je bilo vabilo in gradivo za sejo s 
predlogi sklepov vročeno po elektronski pošti. 
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj so v času trajanja dopisne 
seje glasovali vsi člani občinskega sveta.  
 
Dopisna seja je potekala po naslednjem dnevnem redu: 
1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov (po e-pošti) 
2. Sklep o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike storitev 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja 
odpadnih voda na območju občine Vransko 
3. Sklep o zamrznitvi Pogodbe o izvajanju financiranja vzgoje 
in izobraževanja v letu 2020 št.: 0140-01/2020-5/7 od 16. 3. 
2020 do preklica epidemije koronavirusa ter povrnitvi 
materialnih stroškov JZ OŠ Vransko-Tabor na podlagi 
mesečnega zahtevka 
4. Sklep o zamrznitvi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 75/2018, 78/2018, 84/2019) in 
povrnitvi vseh stroškov plač in materialnih stroškov v Vrtcu 
Vransko od 1. 3. 2020 do preklica epidemije na podlagi 
mesečnega zahtevka 
5. Sklep o zamrznitvi Pogodbe o zagotavljanju knjižnične 
dejavnosti kot javne službe za območje Občine Vransko v 
letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa 
ter povrnitvi stroškov plač in materialnih stroškov 
Medobčinski splošni knjižnici Žalec v ustanoviteljskem 
deležu na podlagi mesečnega zahtevka 
6. Sklep o zamrznitvi Pogodbe št.: 140-01/2020-5/4 o 
zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna za leto 2020 
od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter 
povrnitvi materialnih stroškov Glasbeni šoli »Risto Savin« 
Žalec v ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega 
zahtevka 
7. Sklep o zamrznitvi Pogodbe št.: 140-01/2020-5/6 o 
zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna za leto  2020 
od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter 
povrnitvi materialnih stroškov II. osnovni šoli Žalec v 
ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega zahtevka 
8. Sklep o zamrznitvi Pogodbe št.: 140-01/2020-5/11 o 
zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna v letu 2020 
od 13. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter 

povrnitvi stroškov plač in materialnih stroškov ZKTŠ Vransko 
na podlagi mesečnega zahtevka 
 
Ad1:  
Člani občinskega sveta so lahko v času trajanja dopisne seje 
vprašanja in pobude po elektronski pošti naslavljali na 
župana ali direktorico občinske uprave. 
 
Občinska svetnica Adrijana Ferme je zastavila naslednje 
vprašanje:  
»Ljudje me sprašujejo, če bo tudi naša občina, tako kot imajo 
že nekatere prakso, pošiljala gospodinjstvom zaščitne 
maske?« 
 
Župan je odgovoril:  
»Štab CZ  je vsa  razpoložljiva zaščitna sredstva, tudi 
maske, ki jih je na podlagi podanih potreb doslej dobil, po 
prioritetnem vrstnem redu razdelil zdravstveni postaji 
Vransko in Našemu domu. Pa še teh ni bilo dovolj. 
Opravili smo tudi več pogovorov in poskusov pridobiti ljudi ali 
firmo, ki bi šivala pralne maske, pa žal nismo bili uspešni.  
Obljubljeno nam je, da bi naj zaščitne maske dobili prihodnji 
teden.  
V kolikor jih dobimo dovolj, jih bomo najprej razdelili 
trgovinam, nujnim gospodarskim subjektom, aktivnim 
pripadnikom CZ in tudi gospodinjstvom. 
Dotlej pa nam ne ostane drugega kot da ostanemo doma in v 
varni razdalji, ali pa si masko sami izdelamo (na spletu je 
navodil zato dovolj).« 
 
Ad2:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:  
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o oprostitvi 
plačila omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda na 
območju občine Vransko v predlaganem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 129 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike storitev 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in 
čiščenja odpadnih voda na območju občine Vransko v 
predlaganem besedilu. 
 
Ad3:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe o izvajanju 
financiranja vzgoje in izobraževanja v letu 2020 št.: 0140-
01/2020-5/7 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev materialnih stroškov JZ OŠ 
Vransko-Tabor na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi 
prilogami (računi).« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 130 
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe o izvajanju 
financiranja vzgoje in izobraževanja v letu 2020 št.: 0140-
01/2020-5/7 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev materialnih stroškov JZ OŠ 
Vransko-Tabor na podlagi mesečnega zahtevka z 
ustreznimi prilogami (računi). 
 
Ad4:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se predlog zamrznitve Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 
počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko 
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(Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018, 78/2018, 
84/2019) in povrnitev vseh stroškov plač in materialnih 
stroškov v Vrtcu Vransko od 1. 3. 2020 do preklica epidemije 
na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi prilogami 
(plačilne liste zaposlenih, računi). Starši so od 1. 3. 2020 do 
preklica plačila za vrtec oproščeni.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 131 
Potrdi se predlog zamrznitve Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil 
in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine 
Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018, 
78/2018, 84/2019) in povrnitev vseh stroškov plač in 
materialnih stroškov v Vrtcu Vransko od 1. 3. 2020 do 
preklica epidemije na podlagi mesečnega zahtevka z 
ustreznimi prilogami (plačilne liste zaposlenih, računi). 
Starši so od 1. 3. 2020 do preklica plačila za vrtec 
oproščeni. 
 
Ad5:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe o zagotavljanju 
knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje Občine 
Vransko v letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev stroškov plač in materialnih 
stroškov Medobčinski splošni knjižnici Žalec v 
ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega zahtevka z 
ustreznimi prilogami (plačilne liste, računi).« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 132 
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe o zagotavljanju 
knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje 
Občine Vransko v letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica 
epidemije koronavirusa ter povrnitev stroškov plač in 
materialnih stroškov Medobčinski splošni knjižnici Žalec 
v ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega 
zahtevka z ustreznimi prilogami (plačilne liste, računi). 
 
Ad6:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-5/4 
o zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna za leto 
2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter 
povrnitev materialnih stroškov Glasbeni šoli »Risto Savin« 
Žalec v ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega 
zahtevka z ustreznimi prilogami (računi).« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 133 
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-
5/4 o zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna za 
leto 2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev materialnih stroškov 
Glasbeni šoli »Risto Savin« Žalec v ustanoviteljskem 
deležu na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi 
prilogami (računi). 
 
Ad7:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-5/6 
o zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna za leto  
2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter 
povrnitev materialnih stroškov II. osnovni šoli Žalec v 

ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega zahtevka z 
ustreznimi prilogami (računi).« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 134 
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-
5/6 o zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna za 
leto  2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev materialnih stroškov II. 
osnovni šoli Žalec v ustanoviteljskem deležu na podlagi 
mesečnega zahtevka z ustreznimi prilogami (računi). 
 
Ad8:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-
5/11 o zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna v letu 
2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter 
povrnitev stroškov plač in materialnih stroškov ZKTŠ 
Vransko na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi 
prilogami (plačilne liste zaposlenih, računi).« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 135 
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-
5/11 o zagotavljanju sredstev iz občinskega proračuna v 
letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev stroškov plač in materialnih 
stroškov ZKTŠ Vransko na podlagi mesečnega zahtevka 
z ustreznimi prilogami (plačilne liste zaposlenih, računi). 
 
Glasovanje je bilo zaključeno dne 27. 3. 2020, ob 8.31 uri, ko 
je glasoval zadnji od enajstih članov občinskega sveta. 
 
Dopisna seja je bila zaključena dne 27. 3. 2020, ob 14. uri. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 27. 3. 2020 

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

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Prva aprilska tedna smo lahko uživali 
v čudovitem jasnem vremenu in kdor 
je zvečer stopil ven, je lahko na nebu 
opazil, kako Luna kraljuje s svojim si-
jem. Sploh zanimiva je, tik preden vzi-
de in tik preden zaide, ko njena barva 
dobi nadih oranžno-rumenih odtenkov. 
Tak prizor sem spremljal 8. 4. od 19.28 
dalje, ko sem jo fotografiral z domače-
ga balkona, medtem ko je vzhajala in se 
dvigala. Na priloženi sliki so štirje polo-
žaji Lune v razmiku približno dveh mi-
nut. Posneto pri gorišču 135 mm; f/5,6; 
1/45 s; ISO1600.
 
Ob tem naj podam odgovor na prispe-
vek »Koga moti osvetljen kulturni spo-

menik«, ki je bil objavljen v januarski 
izdaji Občinskega informatorja. Odgo-
vor je, da moti marsikoga in marsikaj. 
Nočni čas je čas teme in to je skozi evo-
lucijo postalo del narave. Vsaka umetna 
svetloba negativno vpliva na organizme 
in tudi na človeka. Mrčes obletava luči, 
dokler se ne izčrpa in umre, kar vpli-
va na živalske prehrambene verige. Ko 
ljudje spimo, se sprošča hormon mela-
tonin, ki uravnava dnevno-nočni cikel 
telesa, deluje kot antioksidant in zavi-
ra razvoj raka. Če spimo v prostoru le s 
trohico svetlobe, se njegovo sproščanje 
ustavi in to ima posledice na kvaliteto 
spanca ter zdravje v celoti. Neprimerna 
postavitev obcestnih svetilk, osvetlitve 

objektov ter spomenikov in reklam-
nih panojev povzročajo t. i. svetlobno 
onesnaženje, ki ne le degradira naše 
zdravje in naravo kot opisano, ampak 
uničuje nočno nebo. To ni težava le 
astronomov pri opazovanjih in raziska-
vah. Temno nočno nebo je (oz. bi mo-
ralo biti) kot naravna dediščina, ki jo 
moramo ohranjati. Tako kot si želimo, 
da bodo prihodnje generacije znale ob-
čudovati naravo med sprehajanjem po 
gozdovih brez smeti in med kopanjem 
v neonesnaženih rekah, si moramo že-
leti, da bodo lahko občudovali lepoto 
vesolja na temnem nebu. Ravno cerkve 
in spomeniki so pereč vir svetlobnega 
onesnaženja, ker navzgor usmerjeni 
reflektorji svetijo naravnost v nebo in 
se gotovo nekaj svetlobe razprši mimo 
objekta. Za piko na i se pogosto upo-
rablja (premočna) bela svetloba, ki se 
znatno močneje sipa v ozračju kot oran-
žna iz visokotlačnih natrijevih sijalk. 
 
Naj bo to v razmislek, ali so ponoči 
osvetljene cerkve in spomeniki res tako 
nepogrešljivi. Tudi sam obiščem tabor-
sko cerkev vsaj enkrat tedensko, ker je 
lepa sprehajalna točka in razmišljam o 
njeni zgodovini, markantnosti in delu 
pridnih rok, ki so jo zgradile ter obno-
vile. A naj zadostuje, da jo opazujemo 
podnevi. Ponoči pa naj bo tema, tako 
kot mora biti.
 
Krištof Skok

V času razsajanja te nove bolezni so na pobudo gospe Vesne 
v HIŠI LISJAK poskrbeli za zaposlene v Zdravstveni postaji 
Vransko. Kar nekaj dni v marcu so samoiniciativno dostavljali 
toplo malico. Gospa Vesna pa je s tem kulinaričnim razvaja-
njem v aprilu občasno še sama nadaljevala. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujemo tudi Občini Vransko in gospodu županu. V 
teh težkih časih smo iskreno hvaležni za vso skrb in podpo-
ro, ki jo prejemamo od vseh vas, dobrih ljudi. Skupaj bomo 
zmogli prebroditi vse težave. Hvala vam in ostanite zdravi.
 
Vsi zaposleni v ZP Vransko

Razmišljanja ob vzhajajoči luni

ZAHVALA

Pisma bralcev
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Beseda poslanca  

Državni zbor  je na izredni seji 
potrdil zakon, s katerim bo 
država pomagala prizadetim 
podjetjem in posameznikom 
zaradi epidemije novega ko-
ronavirusa. Ukrepi so vredni 
tri milijarde evrov, veljali pa 
bodo od razglasitve epidemi-
je 13. marca do konca maja, 
morda mesec dni dlje.
Cilji predlaganih ukrepov so 
ohranjanje delovnih mest in 
delovanja podjetij, izboljšanje 
socialnega položaja ljudi, še 
posebej najbolj ogroženih za-
radi epidemije koronavirusa, 
izredna pomoč samozaposle-
nim, izboljšanje likvidnosti 
podjetij, pomoč znanstve-
no-raziskovalnim projektom 
za boj z epidemijo, znižanje 
sejnin in funkcionarskih plač 
na državni ravni, oprostitev 
plačila storitev distribucije in 
pomoč kmetijstvu.
Pomoč podjetjem:
Podjetjem, ki bodo zaradi 
zmanjšanja obsega dela kot 
posledice epidemije posla-
la zaposlene na čakanje, bo 
država priskočila na pomoč s 
tem, ko bo namesto deloda-
jalcev poravnala nadomesti-
la plač za te delavce ter tudi 
socialne prispevke. Pogoj pri 
tem je, da bodo njihovi pri-
hodki v prvem letošnjem pol-
letju za 20 odstotkov manjši 
kot v enakem obdobju lani, 
hkrati pa v letošnjem dru-
gem polletju ne bodo za 50 

odstotkov presegli prihodkov 
iz enakega obdobja lani. Do 
financiranja plač delavcev na 
čakanju prav tako ne bodo 
upravičeni finančne družbe in 
zavarovalnice ter proračunski 
uporabniki.
Država bo v aprilu in maju 
poravnala tudi prispevke za 
pokojninsko in invalidsko za-
varovanje za zaposlene v za-
sebnem sektorju, ki v času 
epidemije delajo. Tudi tu so 
izjema banke in zavarovalni-
ce.
Pomoč samozaposlenim:
Prvi paket ukrepov izboljšuje 
socialni položaj ljudi. Samo-
zaposleni, ki se bodo v po-
sebni elektronski aplikaciji iz-
rekli za prizadete zaradi krize, 
bodo za mesec marec prejeli 
350 evrov, če bodo dokazali 
upad dohodka v primerjavi z 
mesecem februarjem 2020 za 
vsaj 25 %, za april in maj 2020 
bodo prejeli po 700 evrov, če 
bodo dokazali upad dohodka 
v primerjavi z mesecem fe-
bruarjem 2020 za vsaj 50 %. 
Hkrati bo država krila tudi vse 
pripadajoče prispevke za so-
cialno varnost.
Krizni dodatek za študente, 
upokojence in velike druži-
ne:
Pomoč je namenjena tudi 
vsem rednim študentom s 
prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, in sicer v višini en-
kratnega kriznega dodatka v 

višini 150 evrov, ki se izplača 
do 30. aprila 2020. Velikim 
družinam s tremi otroki pred-
log zakona namenja dodatek 
v višini 100 evrov, družinam 
s štirimi ali več otroki pa 200 
evrov višji dodatek, poleg 
dodatka, ki ga že prejema-
jo. Upokojenci imajo pravico 
do izplačila enkratnega soli-
darnostnega dodatka, z na-
menom, da se zagotovi višja 
socialna varnost najšibkejših 
upokojencev, katerih pokoj-
nine so nižje od 700 evrov. 
Dodatek se bo izplačal v treh 
različnih višinah: 300 evrov 
za pokojnine do višine 500 
evrov, 230 evrov za pokojni-
ne od višine 501 evrov do vi-
šine 600 evrov in 130 evrov 
za pokojnine od višine 601 
evrov do višine 700 evrov. 
Prejemek se ne bo všteval v 
dohodek za ugotavljanje up-
ravičenosti do pravic iz javnih 
sredstev po zakonu, ki ureja 
socialnovarstvene prejemke, 
saj je osnovni namen dodatka 
izboljšanje socialnega polo-
žaja upravičencev. Prav tako 
od prejetega solidarnostnega 
dodatka ne bo potrebno pla-
čati dohodnine in prispevka 
za zdravstveno zavarovanje, 
dodatek pa tudi ne bo pred-
met davčne izvršbe. Do en-
kratnega dodatka v višini 150 
evrov so upravičeni tudi pre-
jemniki denarne socialne po-
moči in varstvenega dodatka.
Izredni dodatek za trgovke 
in trgovce, policiste, vojake:
Uvaja se tudi dodatek za ne-
varnost in posebne obreme-
nitve v času epidemije koro-
navirusa. Do zneska v višini 
200 evrov bodo lahko upra-
vičeni zaposleni v zasebnem 
sektorju, ki imajo osnovno 
bruto plačo nižjo od trikratni-
ka slovenske bruto minimalne 
plače in so zaradi opravljanja 
svojega dela v času epidemije 
nadpovprečno izpostavlje-

ni tveganju za svoje zdrav-
je oziroma so prekomerno 
obremenjeni zaradi obvlado-
vanja epidemije. Sredstva za 
financiranje novega dodatka 
v zasebnem sektorju bo zago-
tovil delodajalec iz sredstev 
oprostitve plačila prispevka 
za pokojninsko zavarovanje. V 
javnem sektorju pa se bo do-
datek gibal med 10 in 100 od-
stotki urne postavke osnovne 
plače zaposlenega.
Ukrepi za kmete:
Oprostitev plačila socialnih 
prispevkov za april in maj, 
izredna pomoč v višini 700 € 
zaradi izpada dohodka ali ne-
zmožnosti za delo, zmanjša-
nje davka na katastrski doho-
dek za 50 %, v javnih zavodih 
bo najmanj 50 % slovenske 
hrane, prejemniki »kmečkih« 
pokojnin bodo prejeli krizni 
dodatek.
Znižanje plač državnih 
funkcionarjev:
Za čas trajanje epidemije za-
kon predvideva za 30 % zni-
žanje osnovne plače funkcio-
narjem, in sicer predsedniku 
republike, predsedniku vla-
de, generalnemu sekretarju 
vlade, ministrom, državnim 
sekretarjem, svetovalcem 
predsednika republike, ge-
neralnemu sekretarju urada 
predsednika republike, šefu 
kabineta predsednika repu-
blike in poslancem ter funk-
cionarjem v drugih državnih 
organih. Enako znižanje velja 
tudi za nadomestila plač bi-
vših funkcionarjev in tudi za 
plače funkcionarjev, ki bodo 
nastopili funkcijo po uve-
ljavitvi tega zakona. Zakon 
ne znižuje plač funkcionar-
jem sodstva, funkcionarjem 
Ustavnega sodišča in lokalnih 
skupnosti.

Aleksander Reberšek

Ukrepi protikorona paketa za ohranitev delovnih mest in 
izboljšanje socialnega položaja ljudi
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Situacija na Balkanu ni najbolj rožnata. Pred nekaj meseci so bila zelo 
intenzivna poročila o tem, kako je Turčija dobesedno spodbujala do-
ločene migrante, da nadaljujejo svojo pot proti Evropi. Ta pritisk se je 
najprej dogajal na Grčijo, sedaj je koronavirus celotno situacijo nekoli-
ko zaustavil. Kljub temu se na celotni balkanski poti od Grčije pa vse do 
Slovenije v različnih državah po poročilih različnih služb zadržuje večje 
število migrantov, katerih cilj je zahodna Evropa. Ti migranti bodo po-
skušali svojo pot nadaljevati proti zahodu preko Slovenije. Avstrija je 
svoje meje izjemno zavarovala. Na vzhodni strani tudi Madžarska. Brez 
ustreznih ukrepov se Sloveniji lahko zgodi, da bo postala na neki točki 
migrantski žep, če ne bo primerno in pravočasno ukrepala. V Sloveniji 
imamo na razpolago več sil, ki lahko pomagajo, da mejo ustrezno za-
varujemo. Policija že vlaga izjemne napore v to, da zavaruje našo južno 
mejo, ob tem pa jim že danes pomaga 190 pripadnikov in pripadnic 
slovenske vojske, in to brez kakršnih koli posebnosti oz. težav. Ta tre-
nutek na podlagi 37. člena Zakona o obrambi slovenska vojska sodelu-
je na meji in pomaga slovenski policiji pri varovanju mej. Seveda pa je 
ta pomoč relativno omejena, ker so omejena tudi pooblastila.
 

V 37. a-členu natančno piše, kakšne pristojnosti oz. kakšna pooblastila bi z aktivacijo tega člena dobila slovenska vojska. 
Natančno tudi piše, da se ta pooblastila izvajajo pod istimi pogoji, kot veljajo za policiste. Tudi glede časovnega okvira je v 
zakonu jasno zapisano, da aktivacija velja največ tri mesece.
Torej, če bi 37. a-člen od prvega do četrtega odstavka vsi natančno prebrali, potem bi bil marsikateri strah neupravičen in 
marsikatera težava popolnoma brezpredmetna.

V primeru aktivacije 37. a-člena bi vojska dobila naslednja pooblastila: 
- lahko opozarjajo,
- lahko napotujejo,
- lahko začasno omejujejo gibanje oseb,
- lahko sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic.

V NSi si težko predstavljamo, da bi slovenska vojska s temi štirimi pooblastili predstavljala širšo nevarnost za slovensko druž-
bo.

Bi pa ta štiri pooblastila lahko vsaj v pomembnem delu razbremenila slovensko policijo, ki vsekakor opravlja dobro delo na 
južni meji. Res je nenavadno, da ne bi v situaciji, v kakršni se je znašla Slovenija, uporabili vse varnostne in obrambne struk-
ture, ki jih država ima za zagotavljanje varnosti celotne države, njenih državljanov in njene imovine.
V NSi ugotavljamo, da se v razpravah konstantno straši s slovensko vojsko. Pripadniki in pripadnice slovenske vojske so nav-
sezadnje naši sodržavljani, so naši sosedje, bratje, sestre, so naši znanci in prijatelji, ki služijo domovini. 
Takšni posamezniki so v preteklosti obranili našo domovino, v tem trenutku pa dan na dan pomagajo v naravnih nesrečah, 
vsakodnevno izvajajo nujno helikoptersko medicinsko pomoč ...
Prav zaradi vsega naštetega je nenavadno, da nekateri mislijo, da v teh kritičnih trenutkih niso primerni za to, da pomagajo 
svoji državi.
 
Aktivacijo 37. a-člena v NSi vidimo predvsem v razbremenitvi policije na južni meji, policijske sile pa bi lahko pomagale v 
notranjosti države. Aktivacija 37. a-člena ne pomeni vojske na ulicah, vladne diktature in nadzora nad prebivalci. Iz tega na-
slova smo v NSi na pristojnem odboru podprli aktivacijo 37. a-člena Zakona o obrambi, ki pa ni dobil zadostne dvotretjinske 
podpore.

Aleksander Reberšek

Zanimivo je, da lahko slovenski vojak varuje države po celem 
svetu, če pa hoče varovati Slovenijo in našo južno mejo, pa 
potrebuje dvotretjinsko večino poslancev.

Beseda poslanca  
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Knjižnična stran

V zdajšnjem času epidemije, ko se odgovorno zadržujemo 
doma, da ne okužimo sebe in drugih, so prav knjige lahko 
tiste, ki nam lepšajo dneve, predvsem pa osmišljajo vsakdan. 
S knjigo se zlahka prestavimo v druge svetove, pozabimo na 
lastni strah in ne razmišljamo le o tem, kaj nas lahko doleti. 
Branje dobro vpliva na našo kvaliteto bivanja, saj dokazno 
zmanjšuje posledice stresa, odganja tesnobnost in preganja 
osamljenost.
 
Zaradi porasta obolelih so tudi slovenske splošne knjižnice 
do nadaljnjega zaprte, a to še ne pomeni, da ne morete do-
stopati do kakovostnega branja. Za vas gradimo virtualno 
knjižnico, ki je odprta 24 ur na dan in 7 dni v tednu, dosegljiva 
pa je s samo nekaj kliki iz varnega zavetja vašega doma.
 
Izbor vsebin iz virtualne knjižnice Medobčinske splošne knji-
žnice Žalec:
 
E-KNJIGE
 
Biblos − izposoja e-knjig v slovenščini
Biblos ponuja izposojo in prodajo e-knjig v slovenščini, portal 
je povezan tudi s katalogom COBISS+. Zbirka e-knjig se redno 
dopolnjuje z novimi naslovi.
Dostop: z uporabo članske številke in COBISS+ gesla
 
Pressreader − 5.500 naslovov svežega časopisja v 60 jezikih
Zbirka vključuje tekoče izdaje časopisov in revij z vsega sveta 
(tudi slovenskih). Nabor revij pokriva modo, ročna dela, ra-
čunalništvo, avtomobilizem, kulturo, šport idr.
Dostop: iz spletne strani knjižnice  -E-knjižnica – Podatkovni 
viri za člane knjižnice  (z uporabo članske številke in COBISS+ 
gesla)
 
VEČER − spletni arhiv − zbirka člankov časopisa Večer
V elektronski obliki dostopni članki, objavljeni vse od prve 
številke iz leta 1945.
Dostop: iz spletne strani knjižnice  -E-knjižnica – Podatkovni 
viri za člane knjižnice (z uporabo članske številke in COBISS+ 
gesla)
 
EbscoHost – dopolnite svoje seminarsko/diplomsko delo s 
tujimi strokovnimi članki
Večdisciplinarna zbirka omogoča dostop do baz podatkov s 
celotnimi besedili v angleščini. Ponuja e-knjige, strokovne re-
vije ter članke s področij kulture, medicine, izobraževanja ...
Dostop: iz spletne strani knjižnice  -E-knjižnica – Podatkovni 
viri za člane knjižnice  (z uporabo članske številke in COBISS+ 
gesla)
 
FinD-INFO – finance, davki, računovodstvo
Portal povezuje zbirke obsežnih strokovnih vsebin s področij 
financ, davkov in računovodstva. Ponuja tudi sinformacijple-
tne seminarje.
Dostop: iz spletne strani knjižnice  -E-knjižnica – Podatkovni 
viri za člane knjižnice  (z uporabo članske številke in COBISS+ 
gesla)

IUS-INFO – vse v zvezi s pravom
Portal sestavljajo trije vsebinski sklopi: zakonodaja, sodna 
praksa, pravna literatura. Ponuja tudi pravni terminološki 
slovar, seznam pravnikov in notarjev ter pravne revije.
Dostop: iz spletne strani knjižnice  -E-knjižnica – Podatkovni 
viri za člane knjižnice  (z uporabo članske številke in COBISS+ 
gesla)
 
E-KNJIŽNIČAR
 
COBISS+ − navigacija po policah slovenskih knjižnic
Portal povezuje slovenske knjižnice v knjižnični informacijski 
sistem. S tega mesta je mogoč dostop do informacij v več kot 
400 knjižnicah. 
Dostop: prosti dostop
 
dLib − kulturni zakladi Slovenije, združeni in dosegljivi na 
vsakem koraku
Portal vam omogoča dostop do digitaliziranega gradiva (ča-
sopisi, knjige, razglednice ...). Vanj prispevajo knjižnice, mu-
zeji, društva in drugi.
Dostop: prosti dostop
 
E-ZNANJE IN SPOMINI
 
Dobreknjige.si − lščete dobro knjigo? Poglejte, kaj predla-
gajo slovenski knjižničarji.
Njegovo zanesljivost in ažurnost zagotavljamo splošne knji-
žnice. Vabljeni k ocenjevanju in komentiranju priporočenih 
knjig!
Dostop: prosti dostop
 
Kamra − lokalna zgodovina v zgodbah
Portal združuje digitalizirane vsebine s področja domoznan-
stva. Vsebine so predstavljene kot zgodbe, značilne za neko 
območje. Vabljeni k prispevanju!
Dostop: prosti dostop
 
Album Slovenije − osebne zgodbe v slikah iz naše bližnje pre-
teklosti
Album (na portalu Kamra) zbira digitalne kopije naših foto-
grafij, pisem in drugih osebnih spominov. Objavljamo le gra-
divo, ki je nastalo pred letom 2000. Vabljeni k prispevanju!
Dostop: prosti dostop
 
Biografski leksikoni slovenskih splošnih knjižnic
Gorenjci.si, Koroški biografski leksikon, Celjskozasavski.si, 
Dolenjski biografski leksikon, Notranjci.si, Obrazi srca Slo-
venije, Pomurci.si, Šaleški biografski leksikon, Primorci.si, 
Kamniško-komendski biografski leksikon, Spodnjepodravci.
si in Štajerci.si vključujejo življenjepise pomembnih osebno-
sti, ki bivajo na določenem območju in s svojim delovanjem 
soustvarjajo njegovo podobo.
Dostop: prosti dostop
 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Vabimo vas v virtualni svet knjig, 
časopisov in informacij slovenskih splošnih knjižnic
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Vranin glas

V vrtcu Vransko-Tabor dajemo posebno pozornost vzdrževa-
nju stika med družinami, ki so doma v karanteni. Zato smo 
strokovne delavke pripravile otrokom delo na daljavo. Vsak 
teden jim pošljemo sklop dejavnosti, kaj lahko počnejo doma 
sami ali skupaj s svojimi starši. Starši so sklope dejavnosti 
pohvalili in nam poslali nazaj že veliko fotografij in posnetkov. 
Podobne razmere doživljajo družine povsod po Evropi, zato 
smo se, preko mednarodnega projekta eTwinning, povezali z 
italijanskim, španskim in slovaškim vrtcem. Na portalu, ka-
mor dostopajo tudi starši, si izmenjujemo ideje za dejavnosti 
in pokažemo, kaj počno otroci po Evropi. 
 
Odzivi staršev: Super ste! Hvala vam za ideje! Upamo, da se 
kmalu vidimo! …
Odzivi otrok: Kdaj bodo spet poslali nalogo iz vrtca? Igrala 
sem se Hiško. …
 
Anuška Križnik, vzg. pr. otr. 

KORONAVRTEC

Spoštovani starši!
 
Ker smo morali zaradi izrednih razmer 
odpovedati prvotni termin za vpis v Vr-
tec Vransko-Tabor, razpisujemo nov 
termin, ki bo od 18. 5. 2020 do 22. 5. 
2020.
Če izredne razmere do takrat ne bodo 
odpravljene, bo vpis za novince pote-
kal v elektronski obliki. Sicer bo pote-
kal v živo, tako kot prejšnja leta.
Nove prijavnice za vpis otrok za šolsko 
leto 2020/2021 bodo objavljene na naši 
spletni strani od 18. 5. 2020 dalje. Tak-
rat bo tudi potekal vpis na daljavo za 
vse novince.
 
VPIS NOVINCEV
Na naši spletni strani pod rubriko ZA 
STARŠE najdete obvestilo o vpisu in pri-
javnice. Do njih lahko dostopate tudi  s 
klikom na zavihek OBRAZCI.  Za Vrtec 

Vransko izbirate med prijavnico za ob-
dobji 1–3 let ali 3-6 let, za Vrtec Tabor je 
prijavnica univerzalna. 
Prijavnico natisnete v obliki PDF, obve-
zno izpolnite vse rubrike in skenirano 
pošljete na e- naslov:
vrtec.vransko@gmail.com. 
Če te možnosti nimate, izberite prijav-
nico v Wordovi različici  in  jo ustrezno 
izpolnjeno (izbrišite prazna polja, ka-
mor vpišite podatke, da ohranite obli-
ko na dveh straneh) pošljete na zgornji 
e-naslov. Ko bodo preklicane izredne 
razmere, jo boste naknadno podpisali.
Če nimate nobene od omenjenih mož-
nosti, lahko izpolnjeno prijavnico odda-
te na pošto.
 
EVIDENČNI VPIS 
Vpis starih varovancev bo v primeru, da 
bo vrtec v času vpisa od 18. do 22. 5. 
2020 že normalno posloval, tekel ne-

moteno, to pomeni, da boste pri vzgo-
jiteljicah svojih otrok dobili prijavnice, 
jih izpolnili in vrnili nazaj v oddelek. Evi-
denčni vpis morate opraviti tudi starši 
tistih otrok, ki jim bo šolanje odloženo. 
Če tega še ne veste zagotovo, prijavnico 
prav tako izpolnite in jo boste po potre-
bi naknadno preklicali.
Če bodo takrat še veljale izredne raz-
mere, boste starši vpis starih varo-
vancev opravili v živo, ko bomo zopet 
nazaj.
 
Verjamemo, da bomo s skupnimi moč-
mi in pozitivno naravnanostjo uspeli us-
pešno izpeljati tudi letošnji vpis, ki bo 
morda malce drugačen. V upanju, da 
ostanemo vsi zdravi in da se čim prej 
vrnemo v ustaljene tirnice, vas lepo 
pozdravljamo in vas prosimo za razu-
mevanje.
Vrtec Vransko

Povabilo k vpisu v Vrtec Vransko za šolsko leto 2020/2021 
Nov termin
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Ne spreglejte

Čeprav smo o privezovanju psov in sprehajanju že pisali, se 
tokrat na prošnjo občanov dotikamo ravno nasprotne teme. 
Torej o nenadzorovanem sprehajanju psov. Psi so pogosto 
brez nadzora in s tem, ne glede na njegov karakter ali vede-
nje, ogrožajo druge ljudi in/ali pse. Vsak skrbnik psa naj zanj, 
kot je to določeno z zakonom, tudi ustrezno poskrbi. Kot do-
loča Pravilnik o zaščiti hišnih živali v 4. členu, kjer so opisane 
naloge skrbnika hišne živali, mora le-ta:

Storiti vse potrebno, da zagotovi dobro počutje živali, ki so 
v njegovi oskrbi, in preprečevati vzroke, ki lahko povzročijo 
bolečine, poškodbe, bolezni ali motnje v obnašanju živali.
Skrbnik hišnih živali mora poskrbeti za ustrezno namestitev 
in skrb za živali, še posebej pa zagotoviti:
• kakovostno in količinsko ustrezno hrano in vodo (poseb-

na pozornost naj bo pozimi v času, ko temperature hitro 
padajo);

• ustrezno gibanje živali glede na vrsto (sprehajanje, nad-
zorovani izpusti);

• ukrepe, ki preprečijo pobeg živali (ograja, povodec, 
boks).

Psi, ki so na javnih površinah (kamor spadajo tudi ceste) 
brez nadzora in se prosto gibajo naokoli, predstavljajo veliko 
nevšečnost za mimoidoče. Nekateri izmed njih se psov bojijo, 
drugi hodijo mimo s svojimi psi, ki morda niso naklonjeni sre-
čanju z drugim psom, ki sili vanj. Vse to povzroča nepotreben 
stres in nejevoljo med občani. Vsak pes, ne glede na vzgojo, 
bo v različnih situacijah različno odreagiral na srečanje. Zato 
je izjemno neodgovorno, da svojega psa nimate pod stalnim 
nadzorom. Veliko nevšečnosti si prihranite tudi z sterilizacijo 
oziroma kastracijo psa. Splošno znano je, da so psi po tem 
kratkem rutinskem posegu bolj umirjeni in se ne oddaljuje-
jo od svojega doma, ker nimajo paritvenega nagona. Poleg 
tega je paritev psov brez rodovnika skrajno neodgovorna, 
predvsem ob dejstvu, da so zavetišča pri nas vedno polna 
zapuščenih psov.

Kljub vsemu zgoraj opisana dejstva ne pomenijo, da naj bo 
pes pripet na verigi ali zaprt v boksu 24 ur na dan. Pravilnik o 
zaščiti hišnih živali namreč narekuje tudi več osnovnih stvari, 

ki jih je nujno potrebno zagotoviti. Kot smo že omenili, je psu 
potrebno zagotavljati ustrezno prehrano, stalno pa morajo 
imeti na voljo vodo. Psa je treba redno negovati in odstranje-
vati zajedavce, kot so bolhe, klopi, gliste in trakulje. Glis-
te in trakulje se lahko ob ugodnih pogojih prenašajo tudi na 
človeka.

Temeljna določila v zvezi z bivališčem psa predpisujejo:
• da mora bivališče nuditi zaščito pred padavinami, vet-

rom, mrazom in sončno pripeko;
• da je treba bivalni prostor redno čistiti in dnevno 

odstranjevati iztrebke;
• da mora imeti pes, ki biva zunaj, ustrezen pesjak in uto 

oziroma drugo enakovredno zavetje.
Če je pes privezan, mora biti za neovirano gibanje dolžina 
verige enaka vsaj 3-kratni dolžini psa od smrčka do korena 
repa, vendar v nobenem primeru ne manj kot 3 m (merjeno 
pri tleh). Pes ne sme biti privezan z zatezno, bodečo ali pre-
tesno ovratnico.Opozarjamo, da določila opisujejo minimal-
ne standarde.

Zopet poudarjamo, da sodobna doktrina odločno odsvetuje 
dolgotrajno privezovanje. S takim korenitim posegom v živ-
ljenje psa človek psu povzroči cel kup omejitev, ki pri psu 
povzročajo resne vedenjske spremembe. Znanstveno je do-
kazano, da pes, ki je stalno privezan, lahko postane »agresi-
ven« ali začne kazati druge oblike nezaželenega vedenja kot 
na primer neprestano lajanje, tuljenje in podobno. V prime-
ru, da za psa ne morete ustrezno skrbeti, je najbolje, da ga 
oddate nekomu, ki bo to zmožen oziroma ga predate v zave-
tišče. Prav tako se ne odločajte za instant »rešitve«, kot je 
uporaba elektrošok ovratnice, ki psu povzroča stres, boleči-
no in sčasoma nove vedenjske težave. V kolikor imate težave 
z vzgojo psa, se obrnite na za to usposobljene strokovnjake, 
ki izbirajo metode šolanja, koristnega psu, ter dolgoročno z 
malo dela prinašajo pozitivne rezultate. Uporaba elektrošok, 
zateznih ali bodečih ovratnic NI več potrebna.

Vsako odstopanje v zgoraj opisanih ravnanjih lahko veteri-
narska inšpekcija kaznuje z denarnimi sankcijami. V kolikor 
opazite psa, ki živi v neustreznih pogojih, ste dolžni zadevo 
(anonimno) pisno prijaviti na UVHVVR enota Celje, Ljubljan-
ska 1/a, 3000 Celje ali preko telefona (03) 425 27 70 oziroma 
e-naslova OU-Celje.UVHVVR@gov.si, lahko pa se za pomoč 
pri prijavi obrnete tudi na nas Zavod Muri 070/85-11-66.

Vsi tisti, ki za svoje pse zgledno skrbite in jim zagotavljate 
vse, kar pes za kvalitetno življenje potrebuje, pa bodimo za 
zgled, tudi ko se s psom nahajamo v urbanem okolju.
Pasji iztrebki na pločnikih, mestnih zelenicah in poteh v par-
kih predstavljajo veliko nadlogo. Gre za higienski, zdravstveni 
in ne nazadnje estetski problem. Pobiranje pasjih iztrebkov 
za svojimi psi v urbanem okolju je naloga vsakega odgovorne-
ga skrbnika psa. Ker pa živimo v okolju z ogromno možnosti 
za gozdne in naravne sprehajalne poti, je najbolje, da se za 
sprehajanje odločamo ravno tam. Tudi vaš pes se bo najbolje 
počutil v naravnem okolju, stran od motečih dejavnikov urba-
nega okolja in množice ljudi.
                                                                                                             
Katjuša Rajovec

Bodimo odgovorni skrbniki svojega psa 
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Pilotski projekt »Medgeneracijski cen-
ter Vransko« je začetna stopnja usta-
novitve medgeneracijskega centra v na-
šem resnično čudovitem kraju. Namen 
in hkrati cilj projekta je krepitev med-
generacijskega sodelovanja in odnosov 
med občani, ponuditi možnost aktivne-
ga preživljanja časa, ponuditi dostopne, 

kakovostne in raznolike vsebine, pove-
zati različne dejavnosti, ki se v kraju že 
izvajajo, pripeljati novosti, podpreti in 
v družabno življenje aktivneje vključiti 
ranljive skupine prebivalcev ter omo-
gočiti posameznikom, da izrazijo svoje 
talente in predajo znanja. Poleg našte-
tega želimo oživiti kraj, ga ustvariti pri-
vlačnejšega krajanom in obiskovalcem 
ter  povečati njegovo prepoznavnost. V 
projekt želimo vključiti tudi obstoječe 
nevladne organizacije v občini, in s tem 
vzpostaviti mrežo vzajemnega sodelo-
vanja, pomoči in predstavljanja, tako 
lokalno kot širše. 
 
Ker bodo aktivnosti projekta namenje-

ne vam, vas vabimo, da nam priskoči-
te na pomoč, in s tem soustvarite novo 
zgodbo povezovanja in sodelovanja.
Na naši Facebook strani Medgenera-
cijski center Vransko – pilotski projekt 
smo objavili anketo, k reševanju kate-
re vas vabimo. S tem nam boste pri-
pomogli, da se približamo željam čim 
večjega kroga občanov. Že vnaprej smo 
vam izjemno hvaležni za vaš čas. 
 
Anketa je dostopna tudi na povezavi 
https://www.1ka.si/a/264361.
  
Ekipa pilotskega projekta »Medgene-
racijski center Vransko«  

SIMBIO, d. o. o., obvešča, da bodo zbirni centri od 20. aprila dalje spet odprti 
po običajnem obratovalnem času. Zbirni center Vransko-Tabor v poslovni coni v 
Čepljah bo tako odprt ob sredah med 14. in 18. uro ter ob sobotah med 8. in 12. 
uro.
V zbirni center lahko sočasno vstopi do 5 avtomobilov, pri čemer morajo upo-
rabniki nositi zaščitno masko in si obvezno pred vstopom in po izstopu razkužiti 
roke. Medsebojna varnostna razdalja med uporabniki mora biti najmanj 2 metra.
 
Občinska uprava

Razum nam pravi,
da je odrešitev.

Srce pa ne razume in boli.
 

ZAHVALA
 

Ob boleči izgubi naše drage
hčerke, mame, babice, sestre in svakinje

 

JASMINE PRESEKAR
(1966-2020)

 
Odšla si tiho in skromno, kot si živela.
A v nas si pustila globoke sledi svojih
radodarnih rok, saj si skrbela za vse.
Hvala za vsa izrečena sožalja in hvala

vsem, ki mislite nanjo. Posebej pa se za
pomoč zahvaljujemo dr. Pavlici Rode – Zalokar

in osebju ZD Vransko.
 

Vsi njeni

Medgeneracijski center Vransko: Vabilo k izpolnitvi ankete

Zbirni centri bodo od 20. aprila dalje spet odprti po običajnem 
obratovalnem času
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studiodfg@e-plus.si  m: 041959220    

E-PLUS Darja Kos s.p., Vransko 66A,
Vransko      fb.com/fotograf.poroke

FOTOKNJIGA  

za vsako priložnost

Sedaj je pravi čas, da poskrbite za vaše dopustniške 
fotografije

ź prihranimo vam čas in pregledno uredimo foto knjigo,
ź vaši nepozabni dogodki bodo ostali shranjeni za vedno,
ź s foto knjigo se boste vrnili nazaj v času in obujali vse 

doživete zabavne trenutke.

FFoottoo  kknnjjiiggaa  jjee  ooddlliiččnnaa  pprriilloožžnnoosstt  zzaa  zzbbiirraannjjee  lleeppiihh  ssppoommiinnoovv  nnaa  
eenneemm  mmeessttuu,,  ssaajj  bbooddoo  ttaakkoo  nneeppoozzaabbnnii  ddooggooddkkii  sshhrraannjjeennii  zzaa  

vveeddnnoo.. Ne čakajte več! Poskrbite za obstoj vaših 
neprecenljivih spominov. 

Na izbiro so vam: RAZLIČNE DIMENZIJE, POLJUBEN OBSEG 
STRANI, DIGITALNI TISK ALI FOTO PAPIR, MEHKA ALI TRDA 

VEZAVA, MEHKE ALI TRDE PLATNICE...

PODARITE SEBI ALI DRUGIM ČUDOVITE 
SPOMINE ZBRANE V FOTOKNJIGI



Ostanite doma in ostanite zdravi.


