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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
ZADEVA: Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj – 2. obravnava 

       - AMANDMA 
 
 
 
V skladu z 99. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj vlagam amandma na Odlok o 
oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj – 2. obravnava. 
 

1. Svetu  Mestne občine Kranj predlagam, da se v 3. členu: 
- v 3. točki črta beseda »vodovoda«.; 
- 15. točka črta, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo; 
- v 28. točki besedilo za vejico spremeni tako, da se glasi »za katero je 

izdano dokončno gradbeno dovoljenje najpozneje ob uveljavitvi Pravilnika 
o oskrbi s pitno vodo (v nadaljevanju Pravilnik)«. 
 

2. Svetu  Mestne občine Kranj predlagam, da se v 9. členu črtata četrti in šesti odstavek. 
 

3. Svetu  Mestne občine Kranj predlagam, da se v 11. členu tretja in četrta alineja petega 
odstavka črtata. Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 

»Interno vodovodno omrežje in naprave v lasti uporabnika so: 
- vodovodni priključek je priključna garnitura s spojno cevjo od sekundarnega 

vodovodnega omrežja vključno z obračunskim vodomerom in z vsemi vgrajenimi 
elementi.« 

 
4. Svetu  Mestne občine Kranj predlagam, da se v 12. členu: 

-  v drugem odstavku beseda »strokovni« nadomesti z besedo 
»upravljavski«; 

- v  zadnji alineji 5. odstavka besedilo za vejico nadomesti z besedilom »po 
preteku 50. let«. 
 

5. Svetu  Mestne občine Kranj predlagam, da se v 22. členu v drugem odstavku v točki d. 
in e. besedna zveza »sodno odločitev« nadomesti z besedilom »sodno odločbo«. 
 

6. Svetu  Mestne občine Kranj predlagam, da se v 28. členu doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi:«Vodno bilanco, podatke o kvaliteti vode, varčevalne ukrepe in druge 



pomembne podatke objavlja upravljavec javnega vodovoda na svoji spletni strani.« 
Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.  
 

7. Svetu  Mestne občine Kranj predlagam, da se v 29. členu: 
- v osmi alineji črta besedilo »javnem vodovodu in«; 
- v 10. alineji  črta besedilo »ki je povzročen«, besedilo »bi jih« nadomesti z 

besedilom »jih je«, ter črta beseda »nenormalnim«. 
 

8. Svetu  Mestne občine Kranj predlagam, da se v 36. členu v četrtem odstavku besedilo 
»Na vodovodnih napravah« nadomesti z besedilom »Nad vodovodnimi napravami«. 
 

9. Svetu  Mestne občine Kranj predlagam, da se črtata  XII. poglavje »Nadzor« skupaj s 
57. členom in XIII. poglavje »Določbe o kaznih« , ter da se členi v XIV.  poglavju 
»Prehodne in končne določbe« ustrezno preštevilčijo. 

 
 
 
Spremembe se upošteva in vključi v obravnavo 8. točke  dnevnega reda 37. redne seje Sveta 
MOK, dne 26.05.2010, to je Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj – 
2. obravnava. 
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