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Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O DOPOLITVI ODLOKA O IZVAJANJU 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V 
OBČINI RADOVLJICA  

 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

OSNUTEK ODLOKA O DOPOLITVI ODLOKA O IZVAJANJU GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI RADOVLJICA 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, 
- Matija Žiberna, mag. org., direktor Komunale Radovljica, d.o.o.. 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o 

izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica. 
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb s strani 

matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. 
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OSNUTEK 
 
 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB1 in spremembe), 21., 29., 
62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe), 3. in 7. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 in spremembe), 17. člena Zakona o 
prekrških (Ur. l. RS, št. 29/11 – UPB8 in spremembe), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 
88/12 in 49/20), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06 in spremembe), Odloka o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (DN UO, št. 114/09 in spremembe) in 17. 
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 
____ redni seji dne ______ sprejel 
 
 

ODLOK 
o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini 

Radovljica 
 

 
1. člen 

 
S tem odlokom se dopolni Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 
Občini Radovljica (UVG, št. 11/00, DN UO št. 30/03; v nadaljevanju: odlok). 
 

2. člen 
 

V odloku se za 17. členom doda nov, 17.a člen, ki se glasi: 
 
»Kmetijski namakalni priključki 
 
1. Na vodooskrbnih območjih občine Radovljica, kjer vodovodni sistem to dopušča, je po 

predhodnem dogovoru o dobavi pitne vode, mogoče izvesti priklop na vodovodno 
omrežje za kmetijske potrebe oz. kmetijski namakalni priključek (v nadaljnjem besedilu: 
priključek). Dogovor skleneta izvajalec javne službe in lastnik zemljišča.  

2. Priključek je namenjen izključno za kmetijske namene pri opravljanju takšne kmetijske 
dejavnosti, za katere opravljanje je potrebna dobava vode, in sicer dejavnost živinoreje na 
prostem ter potrebe namakanja večjih kmetijskih površin (nad 500 m²). Iz priključkov se 
sme uporabljati voda izključno v količinah, določenih v dogovoru o dobavi pitne vode. V 
primeru omejevanj dobave vode je najprej omejena poraba vode na kmetijskih 
namakalnih priključkih. 

3. Vlogi za sklenitev dogovora o dobavi pitne vode je treba priložiti: 

- dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem in o vrsti rabe ter velikosti zemljišča, 
- katastrsko situacijo z vrisano traso predvidenega priključka v merilu 1:500 ali 1:1000, 
- notarsko overjeno pogodbo o ustanovitvi služnosti za gradnjo in vzdrževanje 

priključka, če bo priključek potekal po tujih parcelah, 
- potrdilo o statusu kmeta. 

 
4. Če se raba vode izvaja v nasprotju z dogovorom o dobavi pitne vode, izvajalec javne 

službe priključek ukine na podlagi zapisnika interne komisije javnega podjetja Komunala 
Radovljica d.o.o.. Priključek se ukine na stroške lastnika zemljišča in brez povrnitve 
stroškov, povezanih z izvedbo priključka. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1443
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5. Priključek se lahko izvede (brez dokazil iz 3. točke tega člena) tudi na zemljiščih, kjer gre 
za namakanje javnih površin, s pisnim soglasjem občine, ki preverja javni interes.« 

 
3. člen 

 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - 
Uradne objave. 
 
 
Številka: 007-0002/2020      
Datum:  
 
 Ciril Globočnik 
 ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 15.9.2020 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
OSNUTEK ODLOKA  DOPOLITVI  ODLOKA O IZVAJANJU GOSPODARSKE 

JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI RADOVLJICA 
 

1. Zakonska podlaga 
 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB1 in spremembe),  
- Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in spremembe) 
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 in spremembe)  
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12 in 49/20) 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe) 
 

2. Obrazložitev 
 
Namakanje kmetijskih zemljišč z vodo iz javnega vodovoda se skladno z določili Uredbe o 
oskrbi s pitno vodo ne šteje za gospodarsko javno službo, ampak za posebno storitev izvajalca 
javne službe. 
 
Zaradi potreb lastnikov kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, po 
namakanju površin in napajanju živine na prostem, se z dopolnitvijo odloka uvaja nov termin 
vodovodnega priključka – kmetijski namakalni priključek. Ta priključek se bo lahko izvedel 
pod določenimi pogoji, ki so našteti v predlaganem 17.a členu. 
 
S predlagano dopolnitvijo želimo omogočiti hitrejši in lažji razvoj kmetijske dejavnosti ter 
preprečiti zlorabo kmetijskih namakalnih priključkov za nekmetijske namene.  
 
Za kmetijski namakalni priključek bo moral posameznik zaprositi izvajalca javne gospodarske 
službe. Priključek se bo izvedel, če bodo izpolnjeni vsi pogoji, navedeni v 17.a členu. Lastnik 
zemljišča in izvajalec gospodarske javne službo bosta med sklenila dogovor, iz katerega bo 
izhajalo, da gre za začasni priključek, ki ga ni možno uporabljati za druge namene. Kmetijski 
namakalni priključek bo možno izvesti zgolj za kmetijske površine nad 500 m², lastnik 
zemljišča bo moral predložiti potrdilo o statusu kmeta, če pa bo ugotovljena kršitev določil v 
sklenjenem dogovoru o dobavi pitne vode, se priključek na stroške lastnika zemljišča ukine 
brez povračil stroškov, ki jih je imel z izgradnjo priključka. 
 
Lastnik zemljišča za ta priključek ne plača komunalnega prispevka. Plača pa vse potrebno za 
izvedbo priključka. Med uporabo plačuje vse zakonsko predpisane dajatve (vodarina, 
omrežnina, vodni prispevek in DDV). 
 
Kmetijski namakalni priključek se lahko izvede tudi na javnih površinah, za kar je potrebno 
pridobiti soglasje Občine Radovljica. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
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Ob pripravi dopolnitve odloka je bilo ugotovljeno, da je treba Odlok o izvajanju gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica uskladiti z novo sprejeto zakonodajo 
tudi v nekaterih drugih določbah. Ustrezne spremembe in dopolnitve bomo predlagali 
občinskemu svetu v obravnavo v letu 2021.  
 

3. Finančne posledice 
 

Predlog sprememb nima finančnih posledic za proračun Občine Radovljica. 
 
 
Pripravili: 

- direktor Komunale Radovljica Matija Žiberna, mag.org., 
- vodja razvoja mag. Darko Lukan, u.d.i.g., 
- Eva Krvina, univ. dipl. geog. 

 
 
 

Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 
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