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  – druga obravnava – dodatna obrazložitev 
 
 

 
Dejavnost oskrbe s pitno vodo ureja Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj, ki 
ga je sprejel Svet Mestne občine Kranj na 14. seji dne 26. 5. 2004, s spremembami in dopolnitvami, ki 
jih je Svet Mestne občine Kranj sprejel na 31. seji dne 21. 12. 2005 in 27. seji dne 17. 6. 2009. Zaradi 
sprememb zakonodaje bi bilo potrebno odlok spremeniti v takem obsegu, da je smiselno v celoti 
sprejeti nov odlok. 
 
Prva obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: 
Odlok) je bila na 31. redni seji Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 25. 11. 2009.  
Kljub temu, da je bil Odlok na tej seji sprejet, je pri pripravi besedila za drugo obravnavo bil 
upoštevan predlog Statutarno pravne komisije, ki je predlagala, da se Odlok umakne iz procedure in se 
pripravi nov odlok, v katerega se ne prepisuje besedila iz Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, pač pa se v 
odloku uredi materija, ki jo lahko originalno uredi občina, v preostalem delu pa naj se v odloku 
sklicuje na prej navedeni pravilnik.  
Kljub tej zahtevi so nekatere dikcije iz Pravilnika o oskrbi s pitno vodo vsebinsko še vedno upoštevane 
v Odloku, saj je dikcija posameznih členov v samem pravilniku smiselna in jo je potrebno vnesti v 
Odlok. Takšno prakso uporabljajo tudi v drugih občinah (Metlika, Novo mesto, Postojna in druge). 
 
V preambuli so v novem predlogu Odloka dopolnjeni zakoni z vpisom vseh sprememb, dodan pa je 
tudi Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09; v nadaljevanju: Pravilnik), ki v 35. členu določa, da 
morajo občine uskladiti svoje predpise z določbami tega pravilnika najkasneje do 31. 12. 2010. 
 
V sami vsebini po posameznih poglavjih oziroma členih besedilo Odloka za prvo obravnavo ni 
upoštevalo vseh elementov sestave cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s 
Pravilnikom; omrežnine, vodarine, stroškov vodnih povračil in  števnine.  
 
Tako je že v 3. členu, kjer so definirani pomeni izrazov, dodana infrastruktura, omrežnina,  (ki je del 

cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju 

občine ter se uporabnikom obračuna mesečno glede na zmogljivost priključkov, določenih z velikostjo 

obračunskega vodomera) ter vodna povračila, (ki se obračunavajo uporabnikom mesečno v skladu s 

predpisi, ki določajo vodna povračila); korigiran pa je tudi termin vodarine. Omrežnina in njen 
izračun sta natančneje določena v dveh novih členih  (46. in 47. člen).Na novo je v tem členu definiran 
tudi pojem upravljavca vodovoda. 
 



V III. poglavju (Vodovodno omrežje, objekti in naprave)je v 11. členu 4. odstavek na novo definirano, 
kaj spada pod infrastrukturo javne službe lokalnega pomena.  
V 12. členu je sedaj korigiran 3. odstavek iz prvega predloga Odloka, v skladu z pogodbo o najemu 
javne infrastrukture, sklenjeno med MOK in Komunalo Kranj, saj upravljavec javnega vodovoda 
(Komunala Kranj) ne izvaja več obnov in novogradenj na javnem vodovodnem omrežju, objektih in 
napravah. Upravljavec javnega vodovoda je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, po 
novem dolžan izvajati strokovni nadzor v primeru izvajanja obnovitvenih del in novogradenj, 
investitor ali izvajalec del pa mora kriti nastale stroške.  
 
Manjše korekture oziroma dodatki so tudi v 16. in 21. členu. 
 
V na novo pripravljenem Odloku je v VI. poglavju (Načrtovanje vodovoda) besedilo 2. odstavka 22. 
člena (upravni postopki – javna pooblastila) v točki b) in c) usklajeno z aktualno zakonodajo na tem 
področju. 
 
In nenazadnje v IX. poglavju (Meritve količin porabljene vode in obračunavanje storitev javne službe 

oskrbe s pitno vodo) so korigirani 39., 40. in 41. člen. Dodana sta tudi 46. in 47. člen, ki opredeljujeta 
prej omenjeno omrežnino. 
V tem poglavju je dodan še 49. člen (plačilo računov in ugovor), ki je prenesen iz naslednjega, X. 
poglavja (evidence uporabnikov). 
 
V X. poglavju so še manjše korekture v 50. členu v zvezi z varovanjem podatkov. 
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Priloga: 
- Topografska karta, ki je sestavni del Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine 
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