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PREDLOG ODLOKA: 
ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO NA 
OBMOČJU OBČINE PREVALJE 
 
 
 
I. UVOD 
 
Predlagatelj: Župan Občine Prevalje 
 
Faza sprejemanja: Predlog - hitri postopek 
 
Obrazložitev: Na podlagi dejanskega stanja na terenu, kjer se na že zgrajen, nov ali 

rekonstruiran javni vodovod priključujejo tudi že zgrajene stavbe in ne 
samo novogradnje, črtamo navedbo v prvem odstavku 15. člena Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Prevalje »novega« objekta. Za 
uvedbo obveznosti priključitve, pa dodajamo nov odstavek, ki določa, da 
so se najkasneje 6 mesecev po izgradnji javnega vodovoda, uporabniki, ki 
se nahajajo na območju javnega vodovodnega omrežja dolžni priključiti na 
sistem. 
 
Drugih sprememb v odloku ni. 
 
Sprememba ne prinaša finančnih posledic. 
 

 
Župan  občine predlaga Občinskemu svetu Občine Prevalje v sprejem naslednji 
 
predlog sklepa: Občinski svet Občine Prevalje sprejme Odlok o spremembi in 

dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Prevalje 
v prvi obravnavi. 
 

predlog sklepa: Občinski svet Občine Prevalje sprejme Odlok o spremembi in 
dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Prevalje.  
 
Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 Župan Občine Prevalje 
dr. Matija TASIČ, l.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
II. BESEDILO ODLOKA 

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),  149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06- UPB, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), 3. in 
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13 in 111/13), Uredbe o oskrbi s 
pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012 ), 8. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 18/06, 19/06, 34/07, 15/10 in 12/13) je Občinski svet Občine Prevalje na svoji ___. redni 
seji dne _____ 2014 sprejel  

 

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA 
O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE PREVALJE 

 

1. člen 

V prvem odstavku 15. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2009) se črta beseda »novega«. 

Za drugim odstavkom 15. člena se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 

»Najkasneje 6 mesecev po izgradnji javnega vodovoda, so se uporabniki, ki se nahajajo na 
območju javnega vodovodnega omrežja, dolžni priključiti na sistem.« 

 

2. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 
 
Št.  
Prevalje, dne  ________        
        
                                                                                                                 Občina Prevalje  
       
                                                                                                                dr. Matija Tasič, župan 
        

 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO307&pogled=osnovni�
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4291&pogled=osnovni�
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=d9ec7f47-6ef9-478d-abf3-6c2d2a97d680�
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