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OBČINA CERKVENJAK 
 
450. Odlok o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v Občini Cerkvenjak 

 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 
76/2008, 79/2009, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12), 3. in 7. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006, 83/10, 
57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
(Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 
66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 
57/2008-ZFO-1, 70/2008, 108/2009-ZPNačrt-A, 
108/2009, 48/12, 57/12, 97/12), 3. člena Zakona o 
prekrških /ZP-1/UPB8 (Uradni list RS, št. 29/2011, 
43/2011, 21/2013), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni 
list RS, št. 88/2012) in 14. člena Statuta Občine 
Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
3/2011), je Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 
22. redni seji dne 4. 6. 2014 sprejel naslednji 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO 
VODO V OBČINI CERKVENJAK 

 
I. Splošne določbe 

 
1. člen 

(uporaba izrazov) 
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 

 
2. člen 

(javna služba) 
Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno 
vodo (v nadaljevanju: javna služba) na območju občine 
Cerkvenjak (v nadaljevanju: občina). 
 

3. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se določa način opravljanja javne 
službe, ki obsega: 

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja 
javne službe, 

2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo 
prostorsko razporeditev, 

3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,  
4. pravice in obveznosti uporabnikov,  
5. vire financiranja javne službe in način njenega 

oblikovanja,  
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za 

izvajanje javne službe, ki so lastnina občine, 
7. cene storitev javne službe, 
8. javna pooblastila izvajalca javne službe, 
9. nadzor nad izvajanjem javne službe, 
10. kazenske določbe. 

 
4. člen 

(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 
prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem 
odlokom, se uporabljajo predpisi s področja varstva 
okolja.  
 

5. člen 
(opredelitev pojmov) 

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo 
naslednji pomen: 

1. pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki 
ureja pitno vodo; 

2. odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne 
napeljave z obračunskim vodomerom; odjemno 
mesto je tudi mesto, kjer se izvaja odjem vode iz 
javnega vodovoda za oskrbo: 

 stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno 
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali 
občinske javne službe,  

 s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih 
površin,  

 zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje 
požarov s pitno vodo,  

 s pitno vodo, ki je na javnih površinah 
namenjena splošni rabi. 
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Na posamezno odjemno mesto je lahko 
priključeno več porabnikov pitne vode, če je v 
skladu z določbami stanovanjskega zakona, 
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi. Pri 
novih stavbah mora biti v okviru interne instalacije 
za vsako stanovanjsko in poslovno enoto 
zagotovljena uradna meritev porabe vode skladno 
z Zakonom o varstvu potrošnikov; 

3. javna površina je površina grajenega javnega 
dobra lokalnega ali državnega pomena, katere 
uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem; 

4. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem 
besedilu: vodovod) je sistem elementov vodovoda, 
kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za 
pripravo pitne vode in druga pripadajoča oprema, 
ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot 
samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih 
vodovodov in ima enega upravljavca; priključki so 
del vodovoda; 

5. lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in 
gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na 
območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in 
se pri odvzemu vode iz podzemnih ali površinskih 
voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, 
izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode; 

6. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki 
jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, 
občina določi ali izbere za izvajalca javne službe; 

7. izvajalec javne službe je oseba, ki izvaja lokalno 
gospodarsko javno službo varstva okolja oskrbo s 
pitno vodo;  

8. vodovodni priključek je spojna cev med 
sekundarnim oziroma primarnim omrežjem in 
obračunskim vodomerom, vključno s priključnim 
ventilom, odvzemnim jaškom ter vsemi vgrajenimi 
elementi in obračunskim vodomerom s 
pripadajočim ventilom pred njim in nepovratnim 
ventilom za njim. Vodovodni priključek je last 
uporabnika. Priključek stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod (v 
nadaljnjem besedilu: priključek na javni vodovod) 
je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega 
mesta in njegova oprema; priključek na javni 
vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta in ne sodi med objekte in 
opremo javne infrastrukture; priključni sklop na 
javni vodovod, odjemno mesto in obračunski 
vodomer so sestavni deli priključka na javni 
vodovod, 

9. interna vodovodna napeljava je vodovodno 
omrežje znotraj stavb in objektov oziroma za 
obračunskim vodomerom, in ni del javnega 
vodovoda. 

(2) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen, kot je določeno v republiških predpisih s 
področja izvajanja javne službe. 
 
II. Organizacijska in prostorska zasnova 

opravljanja javne službe 
 

6. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 

(1) Javna služba iz 1. člena tega odloka se na območij 
naselij Andrenci, Brengova-del, Cogetinci-del, Čagona, 
Stanetinci, Cerkvenjak, Kadrenci, Smolinci, Župetinci, 
Cenkova, Grabonoški Vrh in Peščeni Vrh opravlja kot 
koncesionirana dejavnost, na območij naselij Brengova-
del, Cogetinci-del, Komarnica, Vanetina in Ivanjski Vrh 
pa jo izvaja javno podjetje Mariborski vodovod d.d. 
Izvajalec javne službe je upravljavec javnega vodovoda 
na območju naselij, kjer opravlja dejavnost javne službe. 
(2) Upravljanje javnega vodovoda obsega: 

 vzdrževanje in čiščenje objektov javnega 
vodovoda, 

 zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno 
vodo 

 ostala opravila v skladu s predpisi, ki urejajo 
oskrbo s pitno vodo. 

 
7. člen 

(območje zagotavljanja javne službe) 
(1) Opravljanje javne službe se izvaja na vseh 
poselitvenih območjih v občini, razen na poselitvenih 
območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega 
vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali 
je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj 
kot 10m

3
 pitne vode na dan. 

(2) Območja oskrbe prebivalcev s storitvami javne 
službe oskrbe s pitno vodo se določijo v programu 
komunalnega opremljanja, ki ga občina sprejme v 
skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju. 
(3) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu 
vodovodu, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo 
prebivalcev s pitno vodo. 
 
III. Vrste in obseg storitev javne službe  
 

8. člen  
(vrsta in obseg storitev javne službe) 

(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba stavb 
in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega 
vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda 
uporablja za oskrbo živali. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne 
šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih 
inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v 
stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali 
se zagotavlja iz javnega vodovoda, če:  

1.  se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in 
za katerega je treba pridobiti vodno pravico v 
skladu s predpisom, ki ureja vode, in  

2.  iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu 
s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo.  

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se 
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za 
javno službo šteje:  

1.  oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s 
pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali 
občinske javne službe,  

2.  oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih 
površin,  

3.  oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje 
požarov s pitno vodo,  

4.  oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah 
namenjena splošni rabi, in  

5.  oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje 
površin, ki pripadajo stavbi iz prvega odstavka 
tega člena, če letna količina vode ne presega 50 
m

3
. 

 
9. člen 

(program oskrbe s pitno vodo) 
Javna služba se mora izvajati v skladu s programom 
oskrbe s pitno vodo, ki ga mora pripraviti izvajalec javne 
službe v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno 
vodo.  
 
IV. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev 

javne službe 
 
1 Oskrba s pitno vodo v naselju, ki je 

opremljeno z javnim vodovodom 
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10. 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 
zagotoviti izvedbo priključka stavbe na javni vodovod. 
(2) 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 stavbe oziroma gradbenega 
inženirskega objekta od javnega vodovoda je večja 
od 200 m ali 

 je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod, povezana z 
nesorazmernimi stroški. 

 
11. člen 

(priključek stavbe na javni vodovod) 
(1) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba 
ali gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti 
zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim 
vodomerom.  
(2) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne 
dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno 
merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi 
vodomeri.  
(3) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem 
inženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred 
odjemnim mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec 
javne službe.  
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih, 
ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih 
stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo 
enega lastnika, s pitno vodo iz javnega vodovoda 
oskrbuje več stavb, lahko zagotavlja odjem pitne vode 
na enem odjemnem mestu.  
(5) Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod 
mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta, ki se priključuje na javni vodovod. 
(6) Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih 
mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči 
sekundarni vodovod izvede s skupnim cevovodom, se 
šteje za del javnega vodovoda cevovod, ki povezuje 
obratujoči javni vodovod in razcep cevovoda za 
priključitev zadnjih dveh odjemnih mest. 
(7) Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode ni urejeno v skladu s predpisi. 
(8) Skladnost urejenosti odvajanja in čiščenja odpadnih 
in padavinskih voda s predpisi, za vsako stavbo ali 
gradbeno inženirski objekt, ki se priključuje na javni 
vodovod, ugotavlja in potrjuje izvajalec javne 
gospodarske službe za odvajanje in čiščenje odpadnih 
in padavinskih voda. 
(9) Priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta 
v gradnji, na javni vodovod je možna le z začasnim 
priključkom v trajanju do dveh let in se lahko s pisnim 
zaprosilom lastnika podaljša do dokončanja objekta in 
pričetka uporabe. Vsako podaljšanje lahko traja največ 
dve leti. Pred pričetkom uporabe objekta mora lastnik 
začasnega priključka za njegovo spremembo v trajni 
priključek, pridobiti potrdilo o skladnosti iz (8) odstavka 
tega člena. V kolikor lastnik priključka dokazila, po 
pričetku uporabe ne predloži, oziroma ga ne predloži po 
poteku dveh let, izvajalec javne oskrbe prekine 
priključek na stroške lastnika. O začasnih priključkih je 

izvajalec javne oskrbe s pitno vodo dolžan voditi 
posebno evidenco.  
(10) Soglasje za priključitev stavbe na javni vodovod 
izda izvajalec javne službe, v skladu s predpisi. Soglasje 
za priključitev so pogoji upravljavca javnega vodovoda, 
s katerimi se določi lokacija priključka in tehnični pogoji, 
ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev 
stavbe na javni vodovod in da bo zagotovljeno 
nemoteno obratovanje javnega vodovoda. 
(11) Lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta 
si mora za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne 
šteje za javno službo, pridobiti vodno pravico v skladu s 
predpisi, ki urejajo vode. Priključitev za namen, ki ni 
javna oskrba s pitno vodo, je možna le po predhodnem 
soglasju izvajalca oskrbe s pitno vodo, ki preveri ali 
razpoložljive količine pitne vode in zmogljivost javnega 
vodovodnaga omrežja takšno priključitev omogoča. 
 

12. člen 
(storitve v zvezi s priključki stavb na javni vodovod) 
(1) Priključek je del javnega vodovoda, ki se nahaja med 
javnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene 
vode (v nadaljevanju: vodomer) pri porabniku pitne 
vode. 
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in 
druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora 
zagotoviti lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni 
vodovod je v lasti uporabnika stavbe. 
(3) Izvajalec javne službe mora vzdrževati priključek 
stavbe na javni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa 
mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in 
opreme priključka stavbe na javni vodovod ter njegovo 
vzdrževanje dopustiti in storjene storitve plačati v skladu 
s cenikom za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na 
javni vodovod. 
 

13. člen 
(obnova priključka stavbe na javni vodovod) 

(1) Izvajalec javne službe mora priključek stavbe na 
javni vodovod obnoviti:  

 če njegovo stanje po pregledu kaže na stopnjo 
dotrajanosti, ki povzroča okvare in zaradi tega 
vodne izgube, 

 če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe s pitno 
vodo, 

 če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih 
materialov, 

 če se obnavlja javni vodovod ali druga 
infrastruktura.  

(2) Vsa obnovitvena dela na priključku stavbe na javni 
vodovod mora zagotoviti izvajalec javne gospodarske 
službe iz sredstev zbranih z omrežnino. Lastnik stavbe 
mora preverjanje izvedbe obnovitvenih del in delovanje 
cevovoda in opreme priključka stavbe na javni vodovod 
dopustiti. 
 

14. člen 
(odstranitev priključka stavbe na javni vodovod) 

(1) Odstranitev priključka stavbe je dovoljena v primerih 
odstranitve stavbe, ki je priključena na javni vodovod.  
(2) Odstranitev lahko izvede samo izvajalec javne 
službe, na podlagi zahtevka lastnika stavbe na stroške 
lastnika. O odstranitvi priključka stavbe na javni 
vodovod mora lastnik stavbe podati zahtevek izvajalcu 
javne službe najmanj 30 dni pred začetkom del.  
 
2 Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni 

opremljeno z javnim vodovodom 
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15. člen 
(lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo) 

(1) Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju, 
na katerem v skladu z merili iz republiškega predpisa, ki 
ureja oskrbo s pitno vodo, priključitev na javni vodovod 
ni obvezna, se oskrba s pitno vodo lahko izvaja v obliki 
lastne oskrbe prebivalcev, če so za obratovanje 
zasebnega vodovoda izpolnjeni pogoji, določeni z 
republiškim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo. 
(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko 
izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo 
ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je 
vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje: 

 poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s 
stalnim prebivališčem in z letno povprečno 
zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10m

3
 

pitne vode na dan. 
(3) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni 
vodovod imeti vodno dovoljenje in upravljavca, če 
oskrbuje:  

 eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je 
skupno pet ali več stanovanj, v katerih prebivajo 
osebe s stalnim prebivališčem,  

 eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi 
stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne 
namene, gostinskih stavb, upravnih ali pisarniških 
stavb, trgovskih ali drugih stavb za storitvene 
dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje 
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali 
skladišč in stavb splošnega družbenega pomena 
in  

 eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih 
objektov, kjer je omogočena splošna raba vode iz 
zasebnega vodovoda;  

oziroma kot določajo republiški predpisi. 
 
3 Prenos vodovodnih sistemov, ki niso v 

upravljanju izvajalca javne službe 
 

16. člen  
Vodovodni sistemi, ki niso v upravljanju izvajalca javne 
službe je le ta na podlagi zahteve občine kot lastnice 
dolžan prevzeti v upravljanje pod naslednjimi pogoji: 

 da ima vodovodni sistem, ki ima lastni vodni vir 
veljavno vodno dovoljenje 

 da so vodovodni objekti in naprave, ki se 
prevzamejo v upravljanje zgrajeni po normativih  
Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in 
uporabo javnega vodovodnega sistema (MUV, št. 
4/2012), oziroma so pripravljeni projekti in 
zagotovljena denarna sredstva, da se sistem uredi 
v skladu z normativi Pravilnika za projektiranje, 
tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega 
sistema (MUV, št. 4/2012) 

 da obstoji dokumentacija (projekti ali vsaj situacije 
območja) o zgrajenem vodovodnem sistemu 

 da obstaja kataster vodovodnega sistema oz. bo to 
realizirano po prevzemu sistema 

 da so pridobljena zemljišča in urejene služnosti na 
vodovodnem sistemu 

 da obstaja evidenca o vodovodnih priključkih 

 da so vodovodni priključki urejeni v skladu s 
normativi Pravilnika za projektiranje, tehnično 
izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema 
(MUV, št. 4/12), oziroma, da so na voljo denarna 
sredstva in soglasja uporabnikov, da se priključki 
uredijo v skladu s normativi Pravilnika za 
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega 
vodovodnega sistema (MUV, št. 4/12). 

 
 

4 Evidence  
 

17. člen 
(evidence) 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s 
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe. 
 
5 Prekinitev in omejitev dobave s pitno vodo 
 

18. člen 
(prekinitev in omejitev dobave pitne vode) 

Izvajalec javne službe prekine oskrbo s pitno vodo na 
podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika 
v naslednjih primerih: 

 če je priključek stavbe na javni vodovod izveden 
brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem izvajalca 
javne službe, 

 če interna vodovodna napeljava ali druge naprave 
uporabnika ovirajo redno dobavo drugim 
uporabnikom ali če je zaradi stanja interne 
napeljave ali vodomera ogrožena oskrba drugih 
uporabnikov ali je ogrožena ustreznost vode v 
javnem vodovodu, 

 če brez soglasja izvajalca javne službe dovoli 
priključitev drugega uporabnika na svojo interno 
napeljavo ali če spremeni zmogljivost svoje 
napeljave ali če svojevoljno spremeni izvedbo 
priključka ali opravi kakršenkoli poseg na 
obračunskem vodomeru, 

 če ne omogoči izvajalcu javne službe vzdrževati 
priključek stavbe na javni vodovod, 

 če ne omogoči izvajalcu javne službe pregleda 
internih inštalacij, odvzema vzorca vode ali meritve 
tlaka na internem omrežju, 

 če ne uredi vodomernega mesta v skladu z 
zahtevami izvajalca javne službe, 

 če krši objavljene omejitve odvzema vode iz 
javnega vodovoda, 

 če ne poravna zaračunanih stroškov dobave pitne 
vode, ali stroškov overitve vodomera po izdanem 
računu, niti po prejemu opomina v roku, ki je na 
njem naveden, 

 na podlagi odločbe inšpektorja, 

 v kolikor ukrep prekinitve določa republiški predpis, 
ki ureja oskrbo in ravnanje s pitno vodo. 

(2) Prekinitev oskrbe s pitno vodo velja za čas do 
odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in 
ponovne priključitve oskrbe s pitno vodo plača 
uporabnik po veljavnem ceniku in na osnovi 
izstavljenega računa izvajalca javne službe. 
(3) Izvajalec javne službe sme začasno brez povračila 
škode prekiniti dobavo pitne vode zaradi: 

 rednega ali izrednega vzdrževanja, 

 pregledov ali remontov, 

 preizkusov ali kontrolnih meritev, 

 novogradenj vodovodnih objektov in naprav. 
(4) Za predvideno začasno prekinitev oskrbe s pitno 
vodo mora izvajalec javne službe izrabiti čas, ki čim 
manj prizadene uporabnike. Izvajalec javne službe mora 
o predvideni prekinitvi oskrbe s pitno vodo obvestiti 
odjemalce v pisni obliki, v primeru da gre za širši krog 
uporabnikov pa preko sredstev javnega obveščanja in z 
objavo na svoji spletni strani, najmanj en dan pred 
prekinitvijo.  
(5) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo 
pitne vode iz prejšnjega odstavka v primeru 
nepredvidenih okvar na javnem vodovodu. O 
nepredvideni prekinitvi dobave vode je izvajalec javne 
službe dolžan uporabnike obvestiti na krajevno običajen 
način in z objavo na svoji spletni strani oziroma skladno 
s programom obveščanja uporabnikov. V primeru 
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začasnih prekinitev mora izvajalec javne službe 
zagotavljati minimalni standard dobave pitne vode 
uporabnikom po predložitvi ustrezne embalaže na 
matičnem naslovu izvajalca javne službe. 
(6) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo 
pitne vode na zahtevo lastnika stavbe, ki je priključena 
na javni vodovod v primeru, ko v stavbi ne bodo 
prebivali uporabniki več kot trideset (30) dni. Stroške 
prekinitve in ponovne priključitve oskrbe s pitno vodo 
plača lastnik ali najemnik stavbe po veljavnem ceniku 
izvajalca javne službe. 
(7) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali 
poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih 
je ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko 
izvajalec javne službe omeji odvzem pitne vode iz 
javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima 
oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo 
vode za druge namene. 
 
6 Izvajanje javne službe v primeru izrednih 

dogodkov 
 

19. člen 
(izvajanje ukrepov v primeru izrednih dogodkov) 

(1) Izvajalec javne službe mora v primeru izrednih 
dogodkov izvajati javno službo v skladu s programom 
ukrepov v primeru izrednih dogodkov. Načrt ukrepov v 
primeru izrednih dogodkov pripravi izvajalec javne 
službe v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in ga predloži 
občinskemu svetu v potrditev. 
(2) Stroški oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega 
odstavka tega člena se krijejo iz občinskega proračuna. 
(3) Stroške prevozov pitne vode s cisternami in 
sanitarne priprave te vode za območja oskrbe, kjer 
občasno zaradi suše ali drugih razlogov zmogljivost 
vodnih virov ni zadostna za nemoteno oskrbo, krije 
občina iz proračuna. 
 
7 Meritev količin in obračun porabljene vode 
 

20. člen 
(meritev količin porabljene vode) 

(1) Izvajalec meri količino porabljene vode v kubičnih 
metrih z obračunskimi vodomeri.  
(2) Izvajalec mora pri priključevanju novih uporabnikov 
in ob zamenjavi obračunskih vodomerov  uporabljati 
volumetrične vodomere z daljinskim odčitavanjem ter na 
ta način, v interesu uporabnika in nemotene oskrbe s 
pitno vodo dolgoročno zagotoviti pogostejše odčitavanje 
rabe pitne vode za namen zgodnjega odkrivanja napak 
na internih instalacijah uporabnikov. 
(3) Za porabljeno vodo izstavi izvajalec javne službe 
račun uporabniku mesečno na podlagi: 

 odčitane količine porabljene vode, 

 povprečne dnevne porabe vode v preteklem 
obračunskem obdobju ali 

 ocenjene količine porabljene vode na podlagi 
pavšala, če meritev z vodomerom ni možna. 
Pavšal določi izvajalec javne službe. 

(4) Račun iz drugega odstavka tega člena se izstavi 
lastniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi.  
(5) V stavbi z več stanovanji izda izvajalec javne službe 
račun iz drugega odstavka tega člena upravniku stavbe. 
Izvajalec javne službe lahko izdaja račune tudi 
posameznim uporabnikom stavbe na podlagi pisnega 
dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem 
skupnosti lastnikov stanovanj.  
(6) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski 
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, ti 
sporočijo kdo je prejemnik računov za porabljeno vodo. 
Izvajalec javne službe lahko izdaja račune tudi 

posameznim uporabnikom, če več kot polovica 
uporabnikov, priključenih na isti obračunski vodomer, 
podpiše delilno razmerje. 
(7) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni 
mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec javne 
službe upošteva pri obračunu vode povprečno količino 
porabljene vode v obdobju dvanajstih (12) mesecev 
pred nastankom okvare. 
 

21. člen 
(vodomeri v interni napeljavi) 

(1) Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so 
namenjeni za interno porazdelitev stroškov oskrbe s 
pitno vodo. Teh vodomerov izvajalec javne službe ne 
vzdržuje in ne odčitava. Vodomeri v interni napeljavi se 
lahko namestijo za obračunskim vodomerom, ki je 
nameščen v zunanjem merilnem jašku. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
lahko izvajalec javne službe in uporabnik ali upravnik 
stavbe, ki je priključena na javni vodovod skleneta 
pogodbo o odčitavanju in vzdrževanju vodomerov v 
interni napeljavi.  
(3) Interna delitev stroškov na porabljeno vodo 
posameznim uporabnikom ni obveznost izvajalca javne 
službe, kar pomeni, da uporabniki odgovarjajo 
nerazdelno solidarno do popolnega plačila dolga.  
 
8 Zagotavljanje skladnosti pitne vode 
 

22. člen 
(zagotavljanje skladnosti) 

(1) Izvajalec javne službe mora v skladu z republiškimi 
predpisi o pitni vodi zagotavljati skladnost in 
zdravstveno ustreznost pitne vode. V ta namen mora 
imeti zaposleno odgovorno osebo za zagotavljanje 
skladnosti z zahtevami republiškega predpisa o pitni 
vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo 
naravoslovno tehnične ali zdravstvene smeri. 
(2) Skladnost mora biti zagotovljena: 

1. na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja 
kot pitna voda, 

2. v objektih za proizvodnjo in promet živil: na mestih, 
kjer se voda uporablja v proizvodnji in prometu 
živil, 

3. v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer 
se voda pakira, 

4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na 
mestu iztoka iz cisterne. 

(3) Izvajalec javne službe mora izvajati notranji nadzor 
nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s 
predpisi, ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost 
živil. 
(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena 
se šteje, da je izvajalec javne službe izpolnil svoje 
obveznosti, kadar dokaže, da je vzrok neskladnosti 
hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje. 
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in 
naprave, ki so vgrajene med vodomerom na priključku 
na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestih uporabe 
pitne vode. 
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec javne 
službe, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega 
vodovodnega omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti: 

1. priporočila lastnikom objektov o ukrepih za 
zmanjšanje ali odpravo tveganja in/ali  

2. ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje 
priporočil o vseh možnih dodatnih ukrepih za 
odpravo neskladnosti. 

(6) V javnih objektih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije 
ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega 
vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, 
odgovoren lastnik ali upravljavec javnega objekta. 
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9 Informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo 
 

23. člen 
(informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo) 

(1) Izvajalec javne službe mora svojo organiziranost in 
delovanje opravljati tako, da lahko ves čas sprejema 
informacije uporabnikov javnega vodovoda o motnjah 
pri oskrbi s pitno vodo in da na zahtevo uporabnika 
motnjo, ki mu onemogoča oskrbo s pitno vodo iz 
javnega vodovoda v ustrezni količini in kakovosti 
odpravi takoj, oziroma v roku, ki ga določi izvajalec 
javne službe glede na naravo motnje. 
(2) Informiranje in ukrepanje v primeru neskladnosti 
kvalitete pitne vode se mora izvajati v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 
V. Pravice in obveznosti uporabnikov storitev 

javne službe  
 
1 Pravice uporabnikov storitev javne službe  
 

24. člen 
(pravice uporabnikov storitev javne službe) 

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je 
enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine, 
kjer se izvaja javna oskrba s pitno vodo.  
(2) Uporabnik ima na podlagi svoje vloge, projektne 
dokumentacije za objekt in soglasja izvajalca javne 
službe pravico: 

 priključitve stavbe na javni vodovod, 

 spremeniti dimenzijo priključka stavbe na javni 
vodovod, traso priključka in vodomerno mesto, 

 izvesti dodatna dela na priključku stavbe na javni 
vodovod,  

 povečati odvzem vode, 

 odstranitve priključka stavbe na javni vodovod. 
 
2 Obveznosti uporabnikov storitev javne službe 
 

25. člen 
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe) 

Uporabniki morajo: 

 redno vzdrževati interno napeljavo, interno 
požarno omrežje in interne hidrante, 

 redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do 
njih, 

 varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto 
pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, 
vročino in drugimi škodljivimi vplivi, 

 zagotavljati dostop izvajalcu javne službe za 
opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z 
javnim vodovodom, 

 sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku 
stavbe na javni vodovod in obračunskem 
vodomeru, 

 zagotoviti dostop do internih inštalacij zaradi 
pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve 
tlaka na internem omrežju, 

 zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali 
zamenjavo obračunskega vodomera, 

 zagotoviti dostop izvajalcu javne službe za 
izvajanje rednih vzdrževalnih del na priključku 
stavbe na javni vodovod, 

 pisno obveščati izvajalca javne službe o 
spremembi naslova, lastništva in drugih 
spremembah, ki postanejo veljavne po poravnavi 
vseh zapadlih obveznosti uporabnika, 

 plačevati račune za dobavo pitne vode v roku, 
navedenem na računu, 

 urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v 
večstanovanjskih stavbah, 

 upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru 
motenj pri oskrbi s pitno vodo, 

 dovoliti obnovitev priključka stavbe na javni 
vodovod, ko na to opozori izvajalec javne službe v 
skladu z določili tega odloka in pred ponovno 
priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega 
mesta skladno z zahtevami izvajalca javne službe, 

 urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami 
izvajalca javne službe, 

 pisno obveščati izvajalca javne službe o odvzemu 
vode iz hidrantov in 

 opravljati druge obveznosti iz tega odloka. 
Uporabniki odgovarjajo:  

 za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na 
javnem vodovodu, 

 za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z vodo 
kot posledice njegovega ravnanja. 

 
3 Prehod za dostop do vodovodnega omrežja 
 

26. člen 
(zagotovitev prehoda) 

Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja 
priključka stavbe na javni vodovod mora lastnik 
nepremičnine, preko katere je potreben prehod za 
dostop do vodovodnega omrežja, dovoliti prehod.   
 
4 Odvzemi vode iz javnih hidrantov 
 

27. člen 
(odvzem vode iz javnega hidranta) 

(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na 
javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje 
zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga 
gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno 
škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern le na 
podlagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe, in 
če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak 
odvzem vode. Odjem v teh primerih je mogoč le s 
hidrantnim nastavkom z vgrajenim obračunskim 
vodomerom, registriranem pri upravljavcu javnega 
vodovoda, ki je izvajalec javne službe. 
(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka 
tega člena se med izvajalcem in uporabnikom sklene 
pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila 
stroškov porabljene vode po veljavnem ceniku izvajalca 
javne službe. 
(3) Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno 
kot del vodovodne napeljave uporabnika, se mora 
registrirati preko obračunskega vodomera. 
 

28. člen 
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja 

izvajalca) 
(1) Brez soglasja izvajalca javne službe se sme 
uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za 
gašenje požarov, gasilskih vaj, izvajanje drugih nalog 
zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob 
naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora 
uporabnik pisno v 8 dneh obvestiti izvajalca javne 
službe o kraju uporabe, času odvzema vode, količini 
porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na 
hidrantih. 
(2) Enote javne gasilske službe v občini morajo za 
namen pripravljenosti na nesreče izvajajo gasilski 
preventivni pregled hidrantnega omrežja. Pri tem 
izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja hidrantnega 
priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O 
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ugotovljenih pomanjkljivostih mora javna gasilska služba 
v občini obvesti izvajalca javne službe. 
 

29. člen 
(stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta) 

(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem 
vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški 
odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med 
njegovo uporabo, bremenijo uporabnika. 
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo za okvare ali poškodbe hidrantov, ki 
nastanejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in 
pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih 
nesrečah. 
 
5 Uporaba priključka stavbe na javni vodovod 
 

30. člen 
(obveznost prijave) 

(1) Uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe ne 
sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega 
vodomera.  
(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem 
priključku ali obračunskem vodomeru takoj prijaviti 
izvajalcu javne službe.  

 
31. člen 
(stroški) 

 
(1) Uporabnik mora kriti dejanske stroške: 

 prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera 
ter stroške celotne izvedbe novega priključka 
stavbe na javni vodovod, 

 odprave okvare obračunskega vodomera ali 
njegove zamenjave, ki jo povzroči uporabnik sam, 

 okvar, nastalih na vodovodnem omrežju 
uporabnika, razen če so okvare nastale po krivdi 
izvajalca javne službe. 

(2) Stroške storitev izvajalca javne službe iz prvega 
odstavka tega člena mora plačati uporabnik po tarifi 
izvajalca javne službe.  
 

32. člen 
(izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera) 
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi 
izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če 
sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli 
obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo 
vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne 
kontrole vodomera izvajalec javne službe, v nasprotnem 
primeru pa uporabnik. 
 

33. člen 
(dostop do javnega vodovoda) 

Javni vodovod in vodovodni priključek z vodomernim 
mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne 
službe. Na njih in v neposredni bližini (na vsako stran 1 
m) ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja 
izvajalca javne službe. 
 
6 Obveznosti izvajalcev del 
 

34. člen 
(obveznosti izvajalcev del) 

(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge 
gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki 
zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, 
morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji 
infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb 
javnega vodovoda in vodovodnih priključkov. 
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega 
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega 

odstavka tega člena pri izvajalcu javne službe pridobiti 
podatke o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji 
za izvedbo del ter ga o pričetku del pisno obvestiti. 
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške 
vzpostaviti javni vodovod ali vodovodni priključek v 
prvotno stanje. Vsa dela na vodovodnem omrežju in 
priključkih lahko opravlja le izvajalec javne službe. V 
kolikor dela ne izvaja izvajalec javne službe, se morajo 
vsa dela opravljati pod njegovim strokovnim nadzorom. 
Površino na katerih se izvajajo dela, mora izvajalec 
vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora so določeni z 
veljavnim cenikom izvajalca javne službe in bremenijo 
izvajalca del. 
 (4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali 
vodovodnega priključka pri izvajanju del iz prvega 
odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka 
tega člena dolžan naročiti popravilo poškodb pri 
izvajalcu javne službe in poravnati vse stroške 
popravila. 
 
 
VI. Viri financiranja javne službe in način 

njenega oblikovanja 
 

35. člen 
(viri financiranja storitev) 

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje 
javne službe (pokrivanje stroškov obratovanja): 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe za 
vodarino, 

 iz subvencij občine, ki jo le ta določi ob potrditvi 
cene vodarine, ki ne pokriva stroškov obratovanja, 

 iz proračuna občine, 

 iz dotacij in donacij, 

 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 
občine.  

 
36. člen 

(viri financiranja infrastrukture) 
Sredstva za obnovo in razvoj infrastrukture se 
pridobivajo: 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe za 
omrežnino, 

 iz subvencij občine za omrežnino, ki jo le ta določi 
ob potrditvi cene omrežnine, ki je nižja od potrebne 
za obnovo infrastrukture, 

 iz proračuna občine, 

 iz sredstev državnih skladov in Evropske 
skupnosti, 

 iz dotacij in donacij, 

 iz dolgoročnega kreditiranja, 

 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 
občine. 

 
VII. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih 

za izvajanje javne službe 
 

37. člen 
 (infrastruktura lokalnega pomena) 

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za 
izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja 
omrežje cevovodov ter z njimi povezanih objektov in 
tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in 
elektro opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in 
hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno, 
primarno in magistralno javno vodovodno omrežje, s 
pomočjo katerega se zagotavlja oskrba naselij ali delov 
naselij.  
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(2) Objekte za oskrbo s pitno vodo lahko pod enakimi, z 
zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi 
uporablja vsakdo. 
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega 
člena je obvezna na vseh območjih, kjer so 
vzpostavljeni javni sistemi za oskrbo s pitno vodo.  
 

38. člen 
 (objekti in naprave v lasti uporabnika) 

(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne 
službe, ki so v lasti uporabnika so vodovodni priključek 
in interna vodovodna napeljava.  
(2) Interno vodovodno instalacijo vzdržuje uporabnik na 

lastne stroške. 
(3) Vodovodni priključek vzdržuje izvajalec javne službe 
iz sredstev, ki jih uporabnik plačuje v okviru omrežnine. 
(4) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega 
odstavka tega člena gospodariti tako, da je omogočena 
nemotena oskrba s pitno vodo.  
 
VIII. Cene storitev javne službe 
 

39. člen 
 (oblikovanje cen) 

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z 
določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
 
IX. Javna pooblastila izvajalca javne službe 
 

40. člen 
(javna pooblastila izvajalca javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe 
izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, 
smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov in urejanje prostora. 
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z 
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. 
(3) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne 
naloge javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo 
z izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca 
javne službe, opravlja občinska uprava. 
(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne 
naloge, ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne 
službe so: 

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti 
javne službe, 

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti 
in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti 
javne službe. 

(5) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in 
izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem 
javne službe skladno s predpisi in dogovorjenim 
načrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti. 
(6) Stroške izvajanja javnih pooblastil iz tega člena krije 
občina. Stroške obračunava izvajalec javne službe 
občini na podlagi od občine potrjenega cenika. 
 
X. Nadzor nad izvajanjem javne službe 
 

41. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata 
pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava 
občine.  
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski 
inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge 
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb 
tega odloka.  
(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico 
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi 

izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati 
določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  
 
XI. Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka 
 

42. člen 
 (tehnični pravilnik) 

(1) Izvajalec javne službe mora v 6 mesecih po začetku 
veljavnosti tega odloka sprejeti tehnični pravilnik, s 
katerim se določijo podrobnejši pogoji za izvajanje 
storitev javne službe v skladu z določili tega odloka in 
drugimi predpisi. 
(2) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve 
se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začnejo veljati petnajsti (15) dan po objavi.  
 

43. člen 
 (cenik storitev) 

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev 
navedenih v tem odloku in ga predložiti v potrditev 
občinskemu svetu. 
(2) Cenik storitev, njegove spremembe in dopolnitve se 
objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo 
veljati petnajsti (15) dan po objavi.  
 

44. člen 
 (program ukrepov v primeru izrednih dogodkov) 

(1) Izvajalec javne službe mora program ukrepov v 
primeru izrednih dogodkov predlagati v sprejem 
občinskemu svetu v roku treh mesecev po uveljavitvi 
tega odloka. 
(2) Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov, 
njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v 
Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati 
petnajsti (15) dan po objavi. 
 
XII. Kazenske določbe 
 

45. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, če: 

 se ne priključi na javni vodovod v skladu z določili 
prvega odstavka 10. člena tega odloka; 

 ne omogoči dostopa izvajalcu javne službe do 
javnega vodovoda in vodovodnega priključka z 
vodomernim mestom v skladu z določilom 33. 
člena tega odloka; 

 ne pridobi soglasja izvajalca javne službe v skladu 
z določilom 11. člena tega odloka, 

 ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za 
opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z 
vzdrževanjem vodovodnega priključka in javnim 
vodovodom, 

 ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do 
interne vodovodne napeljave zaradi pregleda, 
odvzemanja vzorcev vode ali meritve tlaka na 
omrežju, 

 ne zagotovi dostopa izvajalcu javne službe za 
odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega 
vodomera, 

 ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v 
primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo, 

 ne dovoli obnove vodovodnega priključka, 

 ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami 
izvajalca javne službe, 

 ne dovoli prehoda za dostop do vodovodnega 
omrežja, 

 odvzame vodo iz hidrantov na javnem 
vodovodnem omrežju v nasprotju z določilom 
prvega odstavka 27. člena tega odloka, 
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 če uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v 
nasprotju z določili prvega odstavka 28. člena tega 
odloka, 

 če se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v 
nasprotju z določili tega odloka, 

 če prestavi, zamenja ali popravi obračunski 
vodomer brez soglasja izvajalca javne službe, 

(2) Z globo 800 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik. 
(3) Z globo 500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe 
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika. 
(4) Z globo 100 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznika. 
 
XIII. Prehodne in končne določbe 
 

46. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo v Občini Cerkvenjak (MUV, št. 
20/2010). 
 

47. člen 
 (veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-04/2008 
Datum: 4. 6. 2014 
 
 Občina Cerkvenjak 
 Marjan Žmavc, župan 
 

 
 
451. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi 

denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom 
in študentom Občine Cerkvenjak 

 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Cerkvenjak 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/11) je Občinski 
svet Občine Cerkvenjak na svoji 22. redni seji, dne 4. 6. 
2014, sprejel naslednji 
 

PRAVILNIK  
O SPREMEMBI PRAVILNIKA O DODELITVI 

DENARNE NAGRADE ZLATIM MATURANTOM, 
DIJAKOM IN ŠTUDENTOM OBČINE CERKVENJAK 

 
1. člen 

V Pravilniku o dodelitvi denarne nagrade zlatim 
maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkvenjak 
(UGSO, št. 22/11) se besedilo petega odstavka 3. člena 
spremeni tako, da se glasi: 
»Izpolnjena vloga se skupaj s prilogami pošlje po pošti 
ali odda na Občini Cerkvenjak najkasneje v dvanajstih 
mesecih od datuma zaključka srednje šole, od datuma 
diplomiranja oziroma pridobitve naziva zlati maturant.«  
 

2. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 007-5/2011 
Datum: 4. 6. 2014 
 
 Občina Cerkvenjak 
 Marjan Žmavc, župan 

452. Sklep o imenovanju Občinske volilne 
komisije Občine Cerkvenjak 

 
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV – 
UPB3, Ur.l.RS, št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12) in 14. člena 
Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 3/2011), Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 22. 
redni seji, dne 4. 6. 2014, sprejme  
 

SKLEP 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE 

CERKVENJAK 
 

I. 
V Občinsko volilno komisijo Občine Cerkvenjak se 

imenujejo: 

 Predsednik: Boris Veberič, univ. dipl. prav., Vrtna ulica 
1, 9250 Gornja Radgona  

 Namestnica predsednika: Polona Markovič, univ. dipl. 
prav., Brengova 44, 2236 Cerkvenjak 

 Članica: Sonja Gregorec, Čagona 68, 2236 Cerkvenjak 

 Namestnica: Nataša Šalamun, Cogetinci 63, 2236 
Cerkvenjak 

 Član: Danijel Kuri, Cogetinci 34, 2236 Cerkvenjak 

 Namestnica: Jasmina Bratkovič, Stanetinci 42, 2236 
Cerkvenjak 

 Članica: Anica Borko, Cerkvenjak 14, 2236 Cerkvenjak  

 Namestnik: Franc Kocuvan, Kadrenci 4, 2236 
Cerkvenjak 

Sedež volilne komisije je na naslovu Cerkvenjak 25, 2236 
Cerkvenjak.  

Mandat članov komisije traja 4 leta od dneva pričetka 
veljave sklepa o imenovanju.  
 

II. 
Sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin.  
 
Številka: 032-5/2011 
Datum:   4. 6. 2014 
 
 Občina Cerkvenjak 
 Marjan Žmavc, župan 
 

 
 

OBČINA DIVAČA 
 

453. Odlok o določiti volilnih enot za volitve članov 
občinskega sveta in za volitve župana Občine 
Divača 

 
Na podlagi 19., 20. in 21. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (uradno prečiščeno besedilo) (ZLV-UPB3, 
Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) in 16. člena 
Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 
115/07), je Občinski svet občine Divača na 22. seji dne 
19.12.2013, sprejel 
 

ODLOK  
 DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV 

OBČINSKEGA SVETA IN ZA VOLITVE ŽUPANA V 
OBČINI DIVAČA 

 
1. člen 

V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov 
občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 64/98, 45/05) se 
besedilo prvega člena spremeni tako, da se glasi: 
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Za volitve članov Občinskega sveta občine Divača se 
določi štiri (4) volilne enote, v katerih se voli skupno 
enajst (11) članov občinskega sveta.  

1. Volilna enota št. 1 obsega območje dela naselja 
Divača in sicer naslednje ulice: Bevkova ulica, 
Gregorčičeva ulica, Kajuhova ulica, Kettejeva 
ulica, Kolodvorska ulica, Kosovelova ulica, Kraška 
cesta, Ležeška cesta, Na Vrtači, Nova cesta, 
Partizanska ulica, Poslovna cona Risnik, Sončna 
pot, Stara pot,  Ulica Albina Dujca, Ulica 
Brkinskega odreda, Ulica dr. Bogomira Magajne, 
Ulica Istrskega odreda, Ulica prekomorskih brigad, 
Ulica Stanka Volka, Ulica Stara Divača, Ulica 1. 
Maja. 
V volilni enoti št. 1 se volijo trije (3) člani 
občinskega sveta.  
Sedež volilne enote je v Divači. 

2. Volilna enota št. 2 obsega del Krajevne skupnosti 
Divača in sicer območje: 

 del naselja Divača in sicer naslednje ulice: Trg 
15. Aprila,  Lokavska cesta, Ulica Gregorja 
Žiberne, Ulica Ludvika Požrlja, Ulica brinja, 
Cesta v Gabrovo naselje, Cesta v zeleni gaj in  

 naselij: Betanja, Brežec pri Divači,  Dane pri 
Divači, Dolnje Ležeče, Gradišče pri Divači, 
Kačiče-Pared, Matavun, Naklo in Škocjan.  
V volilni enoti št. 2  se volita dva (2) člana 
občinskega sveta.  
Sedež volilne enote je v Dolnjih Ležečah. 

3. Volilna enota št. 3 obsega območje:  

 Krajevne skupnosti Vreme in sicer območje 
naselij: Vremski Britof, Dolnje Vreme, Gornje 
Vreme, Famlje, Goriče, Škoflje, Zavrhek, 
Podgrad pri Vremah in Gornje Ležeče,  

 Krajevne skupnosti Barka in sicer območje 
naselja Barka in  

 Krajevne skupnosti Misliče in sicer območje 
naselij: Kozjane, Misliče, Vareje in Vatovlje.  
V volilni enoti št. 3 se volijo trije (3) člani 
občinskega sveta.  
Sedež volilne enote je v Dolnjih Vremah. 

4. Volilna enota št. 4 obsega območje Krajevne 
skupnosti Senožeče in sicer območje naselij: 
Dolenja vas, Gabrče, Laže,  Otošče,  Potoče, 
Senadole in Senožeče.  

V volilni enoti št. 4 se volijo trije (3) člani 
občinskega sveta.  
Sedež volilne enote je v Senožečah. 

 
2. člen 

 Za volitve župana Občine Divača se določi 1 volilna 
enota. Volilna enota obsega celotno območje Občine 
Divača. Sedež volilne enote je v Divači.  
 

3. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o 
določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta 
in župana (Uradni list RS št. 64/98) in Odlok o 
spremembi Odloka določitvi volilnih enot za volitve 
članov občinskega sveta in župana (Uradni list RS št. 
45/05).    
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 032-0012/2013-05 
Divača, 19.12.2013 
 
 Občina Divača 
 Drago Božac, župan 
 

 
 
454.  Popravek Sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 
2014 

 
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 4/2014, 24/2014) objavljam 
 

POPRAVEK 
SKLEPA O DOPOLNITVI NAČRTA RAVNANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DIVAČA ZA 
LETO 2014 

 
1. 

K Sklepu o dopolnitvi načrta ravnanjaz nepremičnim 
premoženjem Občine Divača za leto 2014 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 24/2014) se doda besedilo: 

 
DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE DIVAČA ZA LETO 2014 
 
NAČRT PRIDOBIVANJA  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2014 
 

 PARCELNA ŠTEVILKA 
KATASTRSKA 
OBČINA 

POVRŠI
NA (v m²) 

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

 49/6 Potoče 19 
570,00 

(Zamenjava – 
sodna poravnava)    

SKUPAJ    570,00 

 
NAČRT RAZPOLAGANJA Z  NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DIVAČA ZA LETO 2014 
 

ZAP. 
ŠT. 

NAČIN 
RAZPOLAGA
NJA 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

KATASTRSK
A OBČINA 

VRSTA 
NEPREMIČ
NINE 

POVRŠINA  
(v m²) 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

 ZAMENJAVA 
–PRODAJA 

(sodna 
poravnava) 

Del parcele 47/1 Potoče 
Nezazidano 

stavbno 
zemljišče 

27 675,00 

 ZAMENJAVA 
–PRODAJA 

(sodna 
poravnava) 

Del parcele 591/6 Potoče 
Nezazidano 

stavbno 
zemljišče 

39 975,00 
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PRODAJA 1024/1 Divača 

Nezazidano 
stavbno 

zemljišče 
120 4.800,00 

 
PRODAJA Del parcele 707/6 Divača 

Nezazidano 
stavbno 

zemljišče 
730 29.200,00 

 
PRODAJA 

Del parcele 
1065/1 

Podgrad 
Nezazidano 

stavbno 
zemljišče 

cca. 100  800,00 

 
ZAMENJAVA 

889/3 in del parcel 
889/2, 889/4  

Gabrče Javno dobro cca.9.000  0,00 

SKUP
AJ 

   
  

36.450,00 

 
Del parcele št. 47/1 in 591/6  v k.o. Potoče se zamenja s parcelo št. 49/6, k.o. Potoče, preostanek pa proda – vse v sklopu 
sodne poravnave. Potrebna je parcelacija in izločitev iz javnega dobrega. 
 
Parcele  št. 889/3 in del parcel 889/2, 889/4, je potrebno odparcelirati in jih izločiti iz javnega dobra. 
 
Datum: 5.6.2014 
 
 Občina Divača 
 Drago Božac, župan 
 

 
 

OBČINA KIDRIČEVO 
 
455. Odlok o spremembi Odloka o predmetih in 

pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
izbirne lokalne gospodarske javne službe 
distribucije toplote na območju Občine 
Kidričevo 

 
Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 10. člena Odloka o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kidričevo 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/10) in 17. člena 
Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 
58/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11) je 
Občinski svet Občine Kidričevo na 27. redni seji, dne 5. 
6. 2014,  sprejel 
 

ODLOK 
 O SPREMEMBI ODLOKA O PREDMETU IN 
POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA 

OPRAVLJANJE IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE DISTRIBUCIJE TOPLOTE NA 

OBMOČJU OBČINE KIDRIČEVO 
 

1. člen 
V odloku o predmetu in pogojih za podelitev koncesije 
za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe 
distribucije toplote na območju Občine Kidričevo 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/14) se v prvi 
alinei drugega odstavka 3. člena črta besedilo “iz 
obnovljivih virov energije”. 
 

2. člen 
Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi 
v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 014-1/2014 
Datum:   6. 6. 2014  
 
 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 
 

 
 
456.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih 
poti v Občini Kidričevo 

 
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10 in 48/12) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo 
(Uradni list RS, št. 10/04, 58/05 in Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 20/11) je Občinski svet Občine 
Kidričevo na 27. redni seji dne  5. 6. 2014 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN 
KOLESARSKIH POTI V OBČINI KIDRIČEVO 

 
1. člen 

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini 
Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/13), v 
nadaljevanju: odlok. 
 

2. člen 
V 3. členu odloka se spremeni kategorizacija lokalnih 
cest (LC) tako, da se v seznamu lokalnih cest (LC) 
spremenijo naslednje lokalne ceste (LC): 
 

Zap. 
št. 

Številka 
odseka 

Začetek 
odseka 

Potek odseka 
Konec 
odseka 

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina odseka 
v sosednji občini [m] 

6 165081 432 Pašniki - Župečja vas 165170 709 v  

18 328351 328250 Hajdina - Kidričevo 432 2.230 v 1.830 - Hajdina 

v…vsa vozila SKUPAJ: 49.084 m 
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3. člen 
V 4. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti 
(JP) tako, da se v seznamu javnih poti (JP) spremenijo 
in dodajo naslednje javnih poti (JP): 
 

Zap. 
št. 

Številka 
odseka 

Začetek 
odseka 

Potek odseka 
Konec 
odseka 

Dolžina 
odseka 
v občini 

[m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina odseka v 
sosednji občini [m] 

4 665042 165170 Sp. Pleterje – Dvoršna II HŠ 20 305 v  

18 665201 432 Industrijsko naselje I 
p. 

333/163 
414 v  

18.1 665202 432 Industrijsko naselje II 
p. 

333/125 
376 v  

35 665431 165190 Šikole - Križ 165170 1.041 v  

47 665571 328290 Kungota - Grajsko HŠ 78 172 v  

75 665881 665610 Mladinska 5 - 3 665610 85 v  

83 665691 665930 Tovarniška 4 – Kraigherjeva 4 665730 141 v  

94 666051 165170 Pošta Cirkovce - Fric HŠ 1j 187 v  

96 666061 165170 Cirkovce Kajzer - Kovačič HŠ 60h 157 v  

v…vsa vozila SKUPAJ: 57.498 m 

 
4. člen 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem 
odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o 
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 
49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije 
Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2014-125(507) 
z dne 15.05.2014. 
 

5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 371-1/2006 
Dne 6. 6.2014 
 
 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 
 

 
 
457. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa 

varnosti Občine Kidričevo v letu 2013 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni 
list RS, št. 10/04 in 58/05, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 20/2011) in tretjega odstavka 6. člena Zakona 
o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) je 
Občinski svet Občine Kidričevo na 27. Redni seji 
občinskega sveta,  dne 5. 6. 2014  sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O OCENI IZVAJANJA  

OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI  OBČINE 
KIDRIČEVO V LETU 2013   

 
1. 

Občinski svet Občine Kidričevo ocenjuje, da so bili 
doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti 
Občine Kidričevo za leto 2013. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Številka:  223-2/2008 
Datum:     6. 6. 2014  
 
 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 
 

 
 
458. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini 
Kidričevo 

 
Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07-ZPoIS-D, 105/08-Odl. US, 11/11, 28/11-Odl. US 
in 98/13) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni 
list RS, št. 10/04, 58/05 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 20/11) je občinski svet Občine Kidričevo na 
svoji 27. redni, seji dne 5. 6. 2014  sprejel 
 

SKLEP 
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2014 V 
OBČINI KIDRIČEVO   

 
1. člen 

S tem sklepom se določijo upravičenci in  kriteriji za 
delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve 2014 v Občini Kidričevo.  
 

2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet 

Občine Kidričevo (v nadaljevanju občinski svet) ne 
smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega 
upravičenca v občini Kidričevo.  

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0,25 eura na posameznega volilnega 
upravičenca v občini Kidričevo. Če pride do drugega 
kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za 
kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko 
povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega 
upravičenca v občini Kidričevo.  
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3. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 
člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli 
mandati za člane v občinski svet, imajo pravico  do 
povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za 
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih 
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in  
računskemu sodišču.  
 

4. člen 
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so 

opravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma 
kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 
% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so 
glasovali. Če pride do drugega kroga glasovanja, sta 
kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do 
povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem 
krogu.  

Organizatorjem volilne kampanje za župana se 
povrnejo stroški v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas, 
pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme 
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz  
poročila občinskemu svetu in  računskemu sodišču.  

Če pride na volitvah za župana do drugega kroga 
glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem 
krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi 
dobljenih glasov v tem krogu.  
 

5. člen 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za 
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na 
njegovo zahtevo povrnejo delni stroški volilne kampanje  
iz proračuna Občine Kidričevo 30. dan po predložitvi 
poročila  občinskemu svetu in računskemu sodišču.  
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Štev.: 007-5/2014 
Dne : 5. 6. 2014   
 
 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 
 

 
 
459. Sklep o imenovanju Občinske volilne 

komisije Občine Kidričevo 
 
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV- 
UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08 in 83/12) in 17. 
člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 
10/04, 58/05 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
20/11) je Občinski svet Občine Kidričevo na svoji 27. 
redni seji, dne 5. 6. 2014 sprejel  

 
SKLEP 

O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
OBČINE KIDRIČEVO  

 
V občinsko volilno komisijo Občine Kidričevo se 
imenujejo: 

1. Natalija Horvat Medved, Starošince 2/d, 
predsednica 
Uroš Goričan, Cirkovce 1/f, namestnik predsednice 

2. Franc Frangež, Zg. Jablane 34/b, član 
Slavko Pulko, Lovrenc na Dr. polju 50, namestnik 
člana 

3. Monika Šešo, Lovrenc na Dr. polju 86, članica 
Nina Valentan, Apače 206, namestnica članice 

4. Mitja Ivančič, Lovrenc na Dr. polju  121/d, član 
 mag. Jasna Špehonja Rebernak, Kidričevo, Ulica 
Borisa Kraigherja 5, namestnica člana 

 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Štev. 041-1/2014 
Dne  6. 6. 2014  
 
 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 
 

 
 

OBČINA MARKOVCI 
 

460. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Markovci za leto 2014 - rebalans II. 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10 
in 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12 in 
14/13-popr.) in v skladu s 16. členom Statuta Občine 
Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 
26/09) ter 90. in 91. členom Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) je Občinski svet Občine 
Markovci na 15. izredni seji, dne 4.6.2014,  sprejel 
 
 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU 
OBČINE  MARKOVCI  ZA LETO 2014 – REBALANS 

II. 
 

1. člen 
Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2014 se v 
splošnem delu proračuna na ravni podskupin kontov 
spremeni tako da glasi: 

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 KONTO I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74) 7.080.921,65 

    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.883.062,00 

70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      2.512.412,00 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.129.402,00 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 319.260,00 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 63.750,00 

706   DRUGI DAVKI 0,00 
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71   NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 1.370.650,00 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.261.100,00 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 1.200,00 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 1.850,00 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0,00 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 106.500,00 

72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 0,00 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SREDSTEV 0,00 

74   TRANSFERNI PRIHODKI     3.197.859,65 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 29.000,00 

741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV.PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU 3.168.859,65 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 8.082.094,47 

40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 1.316.076,95 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 230.660,00 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 38.305,00 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 976.043,42 

409   REZERVE 71.068,53 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.497.129,00 

410   SUBVENCIJE 136.000,00 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 694.200,52 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 201.120,00 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  465.808,48 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 5.065.846,30 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 5.065.846,30 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  203.042,22 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU 98.607,12 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 104.435,10 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -1.001.172,82 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

75 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0 

440   DANA POSOJILA   

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0 

  

VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - 
V.) 0,00 

C.    RAČUN    FINANCIRANJA 

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500)   

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE   

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 0 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 

  
IX. 

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  -1.001.172,82 
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(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE 0 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)  1.001.172,82 

  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2013 1.001.172,82 

 
2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0057/2013 
Markovci, 4.6.2014 
 
 Občina Markovci 
 Milan Gabrovec, župan 
 

 
 
461. Sklep o imenovanju Občinske volilne 

komisije Občine Markovci 
 
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS št. 94/07-UPB3, 45/08, in 83/12)   in  16. člena 
Statuta Občine  Markovci (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 15/06 in 26/09)  je Občinski svet Občine 
Markovci na 15. izredni seji,  dne 4. 6. 2014, sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE MARKOVCI 
 

1. 
V Občinsko volilno komisijo Občine Markovci se 
imenujejo: 

1. Marjan Strelec, roj.  24.5.1959, Bukovci 160/a, 
Markovci – za predsednika; 

2. Monika Majar, roj. 11. 2. 1988, Markovci 40,  
Markovci – za namestnico predsednika; 

3. Franc Ferčič, roj. 4. 1. 1955, Bukovci 99/d, 
Markovci – za člana; 

4. Primož Njegač,  roj. 19. 12. 1978, Bukovci 100/f, 
Markovci – za namestnika člana; 

5. Darko Meznarič, roj. 24. 3. 1973, Zabovci 44, 2281 
Markovci – za člana; 

6. Pongrac Golob,  roj. 9. 4. 1949,  Sobetinci 23, 
2281 Markovci – za namestnika člana; 

7. Franc Obran, roj. 2. 5. 1959, Zabovci 35, 2281 
Markovci – za člana;  

8. Miran Zagoršek, roj. 3. 5. 1964, Borovci 24, 2281 
Markovci – za namestnika člana. 

 
2. 

Člani občinske volilne komisije se imenujejo za obdobje 
4 let. 
 

3. 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin 
in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka:040-0001/2014 
Datum: 4.6.2014 
 
 Občina Markovci 
 Milan Gabrovec, župan 
 

 
 

OBČINA PREVALJE 
 

462. Javni razpis za sofinanciranje programov s 
področja pospeševanja razvoja turizma v 
Občini Prevalje za leto 2014 

 
Občina Prevalje na podlagi 5. člena Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju turizma v Občini 
Prevalje (Uradni list RS, št. 102/05; Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 11/07 in 31/08) in sprejetega 
Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2014 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014) objavlja  
 

JAVNI RAZPIS  
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA 

POSPEŠEVANJA RAZVOJA TURIZMA V OBČINI 
PREVALJE ZA LETO 2014 

 
1. Naročnik javnega razpisa: 
Naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 
2391 Prevalje. 
 
2. Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je izbor programov s področja 
pospeševanja razvoja turizma v Občini Prevalje, ki se 
bodo v letu 2014 sofinancirali iz proračuna Občine 
Prevalje. 
 
3. Višina razpoložljivih finančnih sredstev: 
Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za 
sofinanciranje programov s področja turizma je 5.000 
EUR, proračunska postavka 43141820. 
 
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki: 
Izvajalci programov na področju turizma (društva), ki so 
registrirana za izvajanje dejavnosti morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:  

 imajo sedež v Občini Prevalje; 

 so registrirani in delujejo najmanj eno leto; 

 imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini in ostalo dokumentacijo kot jo določa 
zakon o društvih; 

 imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, 
prostorske, kadrovske in organizacijske) za 
realizacijo načrtovanih programov. 

 
5. Zahtevana dokumentacija: 

 pregledna vsebinska predstavitev programa za 
leto 2014, s katerim izvajalec kandidira na razpisu, 

 pregledno vsebinsko poročilo o delu v preteklem 
letu, 

 pregledno finančno poročilo o delu v preteklem 
letu. 

Vloga za sofinanciranje programov na področju turizma 
mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije, ki jim morajo biti priložena vsa 
zahtevana dokazila in podpisan vzorec pogodbe. 
 
6. Merila za dodelitev sredstev: 

Programi pospeševanja razvoja turizma, s katerimi 
posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, 
bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju turizma v Občini 
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Prevalje (Uradni list RS, št. 102/05; Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 11/07 in 31/08). 

Sredstva za sofinanciranje posameznih programov se 
razdelijo glede na doseženo število točk in višino 
razpoložljivih proračunskih sredstev. 
 
7. Rok in način prijave: 

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti 
najpozneje do 23.6.2014 na naslov: Občina Prevalje, 
Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni 
razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Sofinanciranje 
programov s področja pospeševanja turizma v 
Občini Prevalje v  letu 2014.« 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je  
prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za 
oddajo prijav, do 12.

00
 ure. 

Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo 
upoštevala.  
 
8. Informacije o razpisni dokumentaciji: 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od 
dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega 
roka, vsak delovni dan med 8.

00
 in 12.

00
 uro, na sedežu 

Občine  Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, ali na spletni 
strani občine  www.prevalje.si. 
 
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: 
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so 
na voljo pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82 46 100 ali 02/ 82 
46 121. 
 
10. Datum odpiranja vlog: 

Odpiranje vlog bo komisija opravila 24.6.2014, ob 
12.

00
 uri v sejni sobi Občine Prevalje. 

Vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 
obveščeni o izidu javnega razpisa. 

Z izbranimi izvajalci bo občina sklenila pogodbe o 
sofinanciranju programov pospeševanja razvoja turizma 
v letu 2014. 
 
Številka: 322-0001/2014-11  
Prevalje, dne 2.6.2014 
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 
 
463. Sklep o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Ravne na Koroškem 

 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt - Ur. list RS št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 
108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 
43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-
I-43/13-8) in  20. člena Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2013) 
je župan  Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen 
sprejel 

 
SKLEP 

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV ODLOKA O  OBČINSKEM 

PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE RAVNE NA 
KOROŠKEM 

  
1.  Ocena stanja in razlogi za pripravo 

sprememb in dopolnitev Odloka  o  

občinskem prostorskem načrtu Občine 
Ravne na Koroškem 

 
Občina Ravne na Koroškem je v letu 2013 sprejela 

Odlok  o  občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne 
na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
7/2013, v nadaljevanju OPN).  

Ob uporabi in izvajanju določil OPN se je izkazalo, da 
so nekatera določila znotraj uvodnega in izvedbenega 
dela OPN med seboj neusklajena oz. posledica očitnih 
napak in kot taka povzročajo različna tolmačenja določil 
odloka. Hkrati se je zaradi spremembe Uredbe o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. 
RS št. 18/2013, 24/2013, 26/2013, v nadaljevanju 
Uredba) pojavilo neskladje med nekaterimi določili 
Priloge 1 Odloka o OPN in navedeno Uredbo.  

S sprejetjem sprememb in dopolnitev OPN po kratkem 
postopku bo odpravljeno neskladje med posameznimi 
členi oz. določili OPN ter tudi neskladje z Uredbo. 
 
2.  Območje,  predmet načrtovanja in vrsta 

sprememb in dopolnitev OPN  
 

Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na 
spremembe in dopolnitve uvodnega in izvedbenega 
dela OPN za vse enote urejanja prostora. 

Predmet spremembe in dopolnitve OPN obsega 
odpravo neskladja med posameznimi določbami znotraj 
uvodnega in izvedbenega dela OPN kot posledice 
očitnih napak. 

Grafični del OPN in vse določbe, ki določajo osnovno 
in podrobnejšo namensko rabo OPN, ostajajo 
nespremenjeni.  Spremembe in dopolnitve OPN ne 
nanašajo na člene odloka o OPN, ki govorijo o 
varstvenih in varovalnih režimih na zavarovanih 
območjih. 

Skladno s 53a. členom Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt - Ur. list RS št. 33/2007, 70/2008-
ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 
popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 109/2012, 35/2013 
Skl.US: U-I-43/13-8, v nadaljevanju ZPNačrt) se 
postopek sprememb in dopolnitev OPN iz 1. točke vodi 
po kratkem postopku, saj se spremembe in dopolnitve 
OPN nanašajo samo na splošna določila pojmov in 
izključno na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo 
pa v določanje namenske rabe prostora, ne terjajo 
sodelovanja nosilcev urejanja prostora in ne zahtevajo  
postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo okolja. 

Spremembe in dopolnitve OPN se v skladu z določili 
tretjega (3.) odstavka 53a. člena ZPNačrt  izpeljejo na 
način, kot je določeno za sprejem drugih občinskih 
odlokov v skladu s Statutom Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2013) 
in   Poslovnikom  Občinskega sveta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2013). 
 
3.  Način pridobitve strokovnih rešitev   
 

Predlog sprememb in dopolnitev posameznih določil  
OPN je glede na težave pri razumevanju posameznih 
določil OPN pripravljavec akta izoblikoval skupaj s 
posameznimi projektanti kot tudi pristojnimi uradniki 
Upravne enote Ravne na Koroškem. 

Po potrebi se v postopku priprave sprememb in 
dopolnitev OPN izdelajo dodatne strokovne podlage.  
 
4.  Roki za pripravo sprememb in dopolnitev 

OPN in njegovih posameznih faz  
 
Predlog sprememb in dopolnitev OPN mora biti skupaj z 
obrazložitvijo javno objavljen na oglasni deski občine in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201335&stevilka=1322
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201335&stevilka=1322
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v svetovnem spletu vsaj petnajst (15) dni pred 
sprejemom na Občinskem svetu Občine Ravne na 
Koroškem. V času objave mora biti javnosti omogočeno 
podajanje pripomb na objavljeno gradivo. 
 
5.  Nosilci urejanja prostora za spremembe in 

dopolnitve OPN 
 
V skladu z določili 53a. člena ZPNačrt za kratek 
postopek sprememb in dopolnitev OPN smernice in 
mnenja nosilcev urejanja prostora niso  potrebne. 
 
6.  Objava in začetek veljavnosti sklepa 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave. 
 
Številka: 350-0012/2014 
Ravne na Koroškem, dne 2. 6. 2014 
 
 Občina Ravne na Koroškem 
 dr. Tomaž Rožen, župan 
 

 
 

OBČINA RUŠE 
 

464. Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v Občini Ruše 

 
Občinski svet Občine Ruše je na podlagi 61. člena 
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 
94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 
14/10, 51/10, 84/10, 40/12), 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998, 127/2006, 83/10, 57/11), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 
39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-
51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 
108/2009-ZPNačrt-A, 108/2009, 48/12, 57/12, 97/12), 3. 
člena Zakona o prekrških /ZP-1/UPB8 (Uradni list RS, 
št. 29/11, 43/11, 21/13), Uredbe o oskrbi s pitno vodo 
(Uradni list RS, št. 88/12), 6. člena Odloka o občinskih 
gospodarskih javnih službah v Občini Ruše 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 5/2008) ter 6. in 14. 
člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 25/2011, 34/2012), sprejel 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO 
VODO 

V OBČINI RUŠE 
 
I. Splošne določbe 

 
1. člen 

(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 
(javna služba) 

Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v 
nadaljevanju: javna služba) na območju občine Ruše (v 
nadaljevanju: občina). 
 

3. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se določa način opravljanja javne 
službe, ki obsega: 

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja 
javne službe, 

2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo 
prostorska razporeditev, 

3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,  
4. pravice in obveznosti uporabnikov,  
5. vire financiranja javne službe in način njenega 

oblikovanja,  
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za 

izvajanje javne službe, ki so lastnina občine, 
7. cene storitev javne službe, 
8. javna pooblastila izvajalca javne službe, 
9. nadzor nad izvajanjem javne službe, 
10. kazenske določbe. 

 
4. člen 

(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 
prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem 
odlokom, se uporabljajo predpisi s področja varstva 
okolja.  
 

5. člen 
(opredelitev pojmov) 

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo 
naslednji pomen: 

1. pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki 
ureja pitno vodo; 

2. odjemno mesto je mesto spoja interne 
vodovodne napeljave z obračunskim vodomerom; 
odjemno mesto je tudi mesto, kjer se izvaja odjem 
vode iz javnega vodovoda za oskrbo: 

 stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno 
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali 
občinske javne službe,  

 s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih 
površin,  

 zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje 
požarov s pitno vodo,  

 s pitno vodo, ki je na javnih površinah 
namenjena splošni rabi. 

Na posamezno odjemno mesto je lahko 
priključeno več porabnikov pitne vode, če je v 
skladu z določbami stanovanjskega zakona 
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi. Pri 
novih stavbah mora biti v okviru interne instalacije 
za vsako stanovanjsko in poslovno enoto 
zagotovljena uradna meritev porabe vode skladno 
z Zakonom o varstvu potrošnikov; 

3. javna površina je površina grajenega javnega 
dobra lokalnega ali državnega pomena, katere 
uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem; 

4. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem 
besedilu: vodovod) je sistem elementov vodovoda, 
kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za 
pripravo pitne vode in druga pripadajoča oprema, 
ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot 
samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih 
vodovodov in ima enega upravljavca; priključki so 
del vodovoda; 

5. lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in 
gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na 
območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in 
se pri odvzemu vode iz podzemnih ali površinskih 
voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, 
izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode; 
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6. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, 
ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, 
občina določi ali izbere za izvajalca javne službe; 

7. izvajalec javne službe je pravna oseba, ki izvaja 
lokalno gospodarsko javno službo varstva okolja 
oskrbe s pitno vodo;  

8. vodovodni priključek je spojna cev med 
sekundarnim oziroma primarnim omrežjem in 
obračunskim vodomerom, vključno s priključnim 
ventilom, odvzemnim jaškom ter vsemi vgrajenimi 
elementi in obračunskim vodomerom s 
pripadajočim ventilom pred njim in nepovratnim 
ventilom za njim. Vodovodni priključek je last 
uporabnika. Priključek stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod (v 
nadaljnjem besedilu: priključek na javni vodovod) 
je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega 
mesta in njegova oprema; priključek na javni 
vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta in ne sodi med objekte in 
opremo javne infrastrukture; priključni sklop na 
javni vodovod, odjemno mesto in obračunski 
vodomer so sestavni deli priključka na javni 
vodovod, 

9. interna vodovodna napeljava je vodovodno 
omrežje znotraj stavb in objektov oziroma za 
obračunskim vodomerom, in ni del javnega 
vodovoda. 

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen, kot je določeno v republiških predpisih s 
področja izvajanja javne službe. 
 
II. Organizacijska in prostorska zasnova 

opravljanja javne službe 
 

6. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 

(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka opravlja 
izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, ki ga izbere 
občina v skladu zakonom (v nadaljevanju: izvajalec 
javne službe). Izvajalec javne službe je upravljavec 
javnega vodovoda na celotnem območju občine. 
(2) Upravljanje javnega vodovoda obsega: 

 vzdrževanje in čiščenje objektov javnega 
vodovoda, 

 zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno 
vodo, 

 ostala opravila v skladu s predpisi, ki urejajo 
oskrbo s pitno vodo. 

 
7. člen 

(območje zagotavljanja javne službe) 
(1) Opravljanje javne službe se izvaja na vseh 
poselitvenih območjih v občini, razen na poselitvenih 
območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega 
vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali 
je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj 
kot 10 m

3
 pitne vode na dan. 

(2) Območja oskrbe prebivalcev s storitvami javne 
službe oskrbe s pitno vodo se določijo v programu 
komunalnega opremljanja, ki ga občina sprejme v 
skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju. 
(3) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu 
vodovodu, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo 
prebivalcev s pitno vodo. 
(4) Območja javnega vodovoda so prikazana na temeljni 
topografski karti, ki je priloga temu odloku. 
 
III. Vrste in obseg storitev javne službe  
 

8. člen  
(vrsta in obseg storitev javne službe) 

(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba stavb 
in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega 
vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda 
uporablja za oskrbo živali. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne 
šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih 
inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v 
stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali 
se zagotavlja iz javnega vodovoda, če:  

1. se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in 
za katerega je treba pridobiti vodno pravico v 
skladu s predpisom, ki ureja vode, in  

2. iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu 
s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo.  

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se 
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za 
javno službo šteje:  

1. oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s 
pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali 
občinske javne službe,  

2. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih 
površin,  

3. oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje 
požarov s pitno vodo,  

4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah 
namenjena splošni rabi, in 

5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje 
površin, ki pripadajo stavbi iz prvega odstavka 
tega člena, če letna količina vode ne presega 50 
m

3
. 

 
9. člen 

(program oskrbe s pitno vodo) 
Javna služba se mora izvajati v skladu s programom 
oskrbe s pitno vodo, ki ga mora pripraviti izvajalec javne 
službe v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno 
vodo.  
 
IV. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev 

javne službe 
 
1 Oskrba s pitno vodo v naselju, ki je 

opremljeno z javnim vodovodom 
 

10. 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 
zagotoviti izvedbo priključka stavbe na javni vodovod. 
Dolžnost priključitve bodočega uporabnika na javni 
vodovod nastopi v roku 6 mesecev od prejema pisnega 
obvestila. 
(2) Ne glede na določila prvega odstavka si 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 stavbe oziroma gradbenega 
inženirskega objekta od javnega vodovoda je večja 
od 200 m ali 

 strošek izvedbe priključka stavbe oziroma 
gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod 
presega vrednost 10 – kratnika izračunanega 
komunalnega prispevka za priključitev stavbe 
oziroma gradbenega inženirskega objekta na 
javno vodovodno omrežje, določenega na podlagi 
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veljavnega odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo 
in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje občine Ruše. 

 
11. člen 

(priključek stavbe na javni vodovod) 
(1) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba 
ali gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti 
zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim 
vodomerom.  
(2) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne 
dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno 
merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi 
vodomeri.  
(3) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem 
inženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred 
odjemnim mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec 
javne službe.  
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih, 
ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih 
stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo 
enega lastnika, s pitno vodo iz javnega vodovoda 
oskrbuje več stavb, lahko zagotavlja odjem pitne vode 
na enem odjemnem mestu.  
(5) Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod 
mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta, ki se priključuje na javni vodovod. 
(6) Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih 
mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči 
sekundarni vodovod izvede s skupnim cevovodom, se 
šteje za del javnega vodovoda cevovod, ki povezuje 
obratujoči javni vodovod in razcep cevovoda za 
priključitev najmanj treh odjemnih mest. 
(7) Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode ni urejeno v skladu s predpisi. 
(8) Skladnost urejenosti odvajanja in čiščenja odpadnih 
in padavinskih voda s predpisi, za vsako stavbo ali 
gradbeno inženirski objekt, ki se priključuje na javni 
vodovod, ugotavlja in potrjuje izvajalec javne 
gospodarske službe za odvajanje in čiščenje odpadnih 
in padavinskih voda. 
(9) Priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta 
v gradnji na javni vodovod je možna le z začasnim 
priključkom v trajanju do dveh let in se lahko s pisnim 
zaprosilom lastnika podaljša do dokončanja objekta in 
pričetka uporabe. Vsako podaljšanje lahko traja največ 
dve leti. Pred pričetkom uporabe objekta mora lastnik 
začasnega priključka za njegovo spremembo v trajni 
priključek, pridobiti potrdilo o skladnosti iz (8) odstavka 
tega člena. V kolikor lastnik priključka dokazila, po 
pričetku uporabe ne predloži, oziroma ga ne predloži po 
poteku dveh let, izvajalec javne oskrbe prekine 
priključek na stroške lastnika. O začasnih priključkih je 
izvajalec javne oskrbe s pitno vodo dolžan voditi 
posebno evidenco.  
(10) Soglasje za priključitev stavbe na javni vodovod 
izda izvajalec javne službe v skladu s predpisi. Soglasje 
za priključitev so pogoji upravljavca javnega vodovoda, 
s katerimi se določi lokacija priključka in tehnični pogoji, 
ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev 
stavbe na javni vodovod in da bo zagotovljeno 
nemoteno obratovanje javnega vodovoda. 
(11) Lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta 
si mora za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne 
šteje za javno službo, pridobiti vodno pravico v skladu s 
predpisi, ki urejajo vode. Priključitev za namen, ki ni 
javna oskrba s pitno vodo, je možna le po predhodnem 
soglasju izvajalca javne službe, ki preveri ali 
razpoložljive količine pitne vode in zmogljivost javnega 
vodovodnega omrežja takšno priključitev omogoča. 

12. člen 
(storitve v zvezi s priključki stavb na javni vodovod) 
(1) Priključek je del javnega vodovoda, ki se nahaja med 
javnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene 
vode (v nadaljevanju: vodomer) pri porabniku pitne 
vode. 
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in 
druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora 
zagotoviti lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni 
vodovod je v lasti uporabnika stavbe. 
(3) Izvajalec javne službe mora vzdrževati priključek 
stavbe na javni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa 
mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in 
opreme priključka stavbe na javni vodovod ter njegovo 
vzdrževanje dopustiti in storjene storitve plačati v skladu 
s cenikom za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na 
javni vodovod. 
 

13. člen 
(obnova priključka stavbe na javni vodovod) 

(1) Izvajalec javne službe mora priključek stavbe na 
javni vodovod obnoviti:  

 če njegovo stanje po pregledu kaže na stopnjo 
dotrajanosti, ki povzroča okvare in zaradi tega 
vodne izgube, 

 če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe s pitno 
vodo, 

 če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih 
materialov, 

 če se obnavlja javni vodovod ali druga 
infrastruktura.  

(2) Vsa obnovitvena dela na priključku stavbe na javni 
vodovod mora zagotoviti izvajalec javne gospodarske 
službe iz sredstev, zbranih z omrežnino. Lastnik stavbe 
mora preverjanje izvedbe obnovitvenih del in delovanje 
cevovoda in opreme priključka stavbe na javni vodovod 
dopustiti. 
 

14. člen 
(odstranitev priključka stavbe na javni vodovod) 

(1) Odstranitev priključka stavbe je dovoljena v primerih 
odstranitve stavbe, ki je priključena na javni vodovod.  
(2) Odstranitev lahko izvede samo izvajalec javne 
službe na podlagi zahtevka lastnika stavbe na stroške 
lastnika. O odstranitvi priključka stavbe na javni 
vodovod mora lastnik stavbe podati zahtevek izvajalcu 
javne službe najmanj 30 dni pred začetkom del.  
 
2 Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni 

opremljeno z javnim vodovodom 
 

15. člen 
(lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo) 

(1) Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju, 
na katerem v skladu z merili iz republiškega predpisa, ki 
ureja oskrbo s pitno vodo, priključitev na javni vodovod 
ni obvezna, se oskrba s pitno vodo lahko izvaja v obliki 
lastne oskrbe prebivalcev, če so za obratovanje 
zasebnega vodovoda izpolnjeni pogoji, določeni z 
republiškim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo. 
(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko 
izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo 
ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je 
vodovod v zasebni lasti, hkrati pa sta izpolnjena dva 
naslednja pogoja: 

 iz vodovoda se oskrbuje poselitveno območje z 
manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in 

 letna povprečna zmogljivost vodovoda je manjša 
od 10 m

3
 pitne vode na dan. 
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(3) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni 
vodovod imeti vodno dovoljenje in upravljavca, če 
oskrbuje:  

 eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je 
skupno pet ali več stanovanj, v katerih prebivajo 
osebe s stalnim prebivališčem,  

 eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi 
stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne 
namene, gostinskih stavb, upravnih ali pisarniških 
stavb, trgovskih ali drugih stavb za storitvene 
dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje 
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali 
skladišč in stavb splošnega družbenega pomena 
in  

 eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih 
objektov, kjer je omogočena splošna raba vode iz 
zasebnega vodovoda,  

oziroma kot določajo republiški predpisi. 
 
3 Prenos vodovodnih sistemov, ki niso v 

upravljanju izvajalca javne službe 
 

16. člen  
Vodovodne sisteme, ki niso v upravljanju izvajalca javne 
službe, je le-ta na podlagi zahteve občine kot lastnice 
dolžan prevzeti v upravljanje pod naslednjimi pogoji: 

 da ima vodovodni sistem, ki ima lastni vodni vir, 
veljavno vodno dovoljenje 

 da so vodovodni objekti in naprave, ki se 
prevzamejo v upravljanje, zgrajeni po normativih 
Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in 
uporabo javnega vodovodnega sistema (MUV, št. 
4/12), oziroma so pripravljeni projekti in 
zagotovljena denarna sredstva, da se sistem uredi 
v skladu z normativi navedenega pravilnika, 

 da obstoji dokumentacija (projekti) o zgrajenem 
vodovodnem sistemu, 

 da obstaja kataster vodovodnega sistema, 

 da so pridobljena zemljišča in urejene služnosti na 
vodovodnem sistemu, 

 da obstaja evidenca o vodovodnih priključkih, 

 da so vodovodni priključki urejeni v skladu s 
normativi Pravilnika za projektiranje, tehnično 
izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema 
(MUV, št. 4/12), oziroma, da so na voljo denarna 
sredstva in soglasja uporabnikov, da se priključki 
uredijo v skladu s normativi navedenega 
pravilnika. 

 
4 Evidence  
 

17. člen 
(evidence) 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s 
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe. 
 
5 Prekinitev in omejitev dobave pitne vode 
 

18. člen 
(prekinitev in omejitev dobave pitne vode) 

(1) Izvajalec javne službe prekine oskrbo s pitno vodo 
na podlagi predhodnega obvestila in na stroške 
uporabnika v naslednjih primerih: 

 če je priključek stavbe na javni vodovod izveden 
brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem izvajalca 
javne službe, 

 če interna vodovodna napeljava ali druge naprave 
uporabnika ovirajo redno dobavo drugim 
uporabnikom ali če je zaradi stanja interne 
napeljave ali vodomera ogrožena oskrba drugih 

uporabnikov ali je ogrožena ustreznost vode v 
javnem vodovodu, 

 če brez soglasja izvajalca javne službe dovoli 
priključitev drugega uporabnika na svojo interno 
napeljavo ali če spremeni zmogljivost svoje 
napeljave ali če svojevoljno spremeni izvedbo 
priključka ali opravi kakršenkoli poseg na 
obračunskem vodomeru, 

 če ne omogoči izvajalcu javne službe vzdrževati 
priključek stavbe na javni vodovod, 

 če ne omogoči izvajalcu javne službe pregleda 
internih inštalacij, odvzema vzorca vode ali meritve 
tlaka na internem omrežju, 

 če ne uredi vodomernega mesta v skladu z 
zahtevami izvajalca javne službe, 

 če krši objavljene omejitve odvzema vode iz 
javnega vodovoda, 

 če ne poravna zaračunanih stroškov dobave pitne 
vode, ali stroškov overitve vodomera po izdanem 
računu, niti po prejemu opomina v roku, ki je na 
njem naveden, 

 na podlagi odločbe inšpektorja, 

 v kolikor ukrep prekinitve določa republiški predpis, 
ki ureja oskrbo in ravnanje s pitno vodo. 

(2) Prekinitev oskrbe s pitno vodo velja za čas do 
odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in 
ponovne priključitve oskrbe s pitno vodo plača 
uporabnik po veljavnem ceniku in na osnovi 
izstavljenega računa izvajalca javne službe. 
(3) Izvajalec javne službe sme začasno brez povračila 
škode prekiniti dobavo pitne vode zaradi: 

 rednega ali izrednega vzdrževanja, 

 pregledov ali remontov, 

 preizkusov ali kontrolnih meritev, 

 novogradenj vodovodnih objektov in naprav. 
(4) Za predvideno začasno prekinitev oskrbe s pitno 
vodo mora izvajalec javne službe izrabiti čas, ki čim 
manj prizadene uporabnike. Izvajalec javne službe mora 
o predvideni prekinitvi oskrbe s pitno vodo obvestiti 
odjemalce v pisni obliki, v primeru, da gre za širši krog 
uporabnikov, pa preko sredstev javnega obveščanja in z 
objavo na svoji spletni strani, najmanj en dan pred 
prekinitvijo.  
(5) V primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode 
mora upravljavec takoj obvestiti uporabnike in jim 
posredovati ustrezna priporočila. V primeru prekinitve 
dobave, ki traja več kot 24 ur, mora upravljavec 
zagotoviti nadomestno oskrbo s pitno vodo. 
(6) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo 
pitne vode na zahtevo lastnika stavbe, ki je priključena 
na javni vodovod, v primeru, ko v stavbi ne bodo 
prebivali uporabniki več kot trideset (30) dni. Stroške 
prekinitve in ponovne priključitve oskrbe s pitno vodo 
plača lastnik ali najemnik stavbe po veljavnem ceniku 
izvajalca javne službe. 
(7) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali 
poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih 
je ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko 
izvajalec javne službe omeji odvzem pitne vode iz 
javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima 
oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo 
vode za druge namene. 
 
6 Izvajanje javne službe v primeru izrednih 

dogodkov 
 

19. člen 
(izvajanje ukrepov v primeru izrednih dogodkov) 

(1) Izvajalec javne službe mora v primeru izrednih 
dogodkov izvajati javno službo v skladu s programom 
ukrepov v primeru izrednih dogodkov. Načrt ukrepov v 
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primeru izrednih dogodkov pripravi izvajalec javne 
službe v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in ga predloži 
Občinskemu svetu Občine Ruše v potrditev. 
(2) Stroški oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega 
odstavka tega člena se krijejo iz občinskega proračuna. 
(3) Stroške prevozov pitne vode s cisternami in 
sanitarne priprave te vode za območja oskrbe 
prebivalcev s storitvami javne službe, kjer občasno 
zaradi suše ali drugih razlogov zmogljivost vodnih virov 
ni zadostna za nemoteno oskrbo, krije občina iz 
proračuna. 
 
7 Meritev količin in obračun porabljene vode 
 

20. člen 
(meritev količin porabljene vode) 

(1) Izvajalec javne službe meri količino porabljene vode 
v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri.  
(2) Izvajalec javne službe mora pri priključevanju novih 
uporabnikov in ob zamenjavi obračunskih vodomerov 
uporabljati volumetrične vodomere z daljinskim 
odčitavanjem ter na ta način, v interesu uporabnika in 
nemotene oskrbe s pitno vodo, dolgoročno zagotoviti 
pogostejše odčitavanje rabe pitne vode za namen 
zgodnjega odkrivanja napak na internih instalacijah 
uporabnikov. 
(3) Za porabljeno vodo izstavi izvajalec javne službe 
račun uporabniku mesečno na podlagi: 

 odčitane količine porabljene vode, 

 povprečne dnevne porabe vode v preteklem 
obračunskem obdobju ali 

 ocenjene količine porabljene vode na podlagi 
pavšala, če meritev z vodomerom ni možna. 
Pavšal določi izvajalec javne službe. 

(4) Račun iz drugega odstavka tega člena se izstavi 
lastniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi.  
(5) V stavbi z več stanovanji izda izvajalec javne službe 
račun iz drugega odstavka tega člena upravniku stavbe. 
Izvajalec javne službe lahko izdaja račune tudi 
posameznim uporabnikom stavbe na podlagi pisnega 
dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem 
skupnosti lastnikov stanovanj.  
(6) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski 
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, ti 
sporočijo, kdo je prejemnik računov za porabljeno vodo. 
Izvajalec javne službe lahko izdaja račune tudi 
posameznim uporabnikom, če več kot polovica 
uporabnikov, priključenih na isti obračunski vodomer, 
podpiše delilno razmerje. 
(7) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni 
mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec javne 
službe upošteva pri obračunu vode povprečno količino 
porabljene vode v obdobju dvanajstih (12) mesecev 
pred nastankom okvare. 
 

21. člen 
(vodomeri v interni napeljavi) 

(1) Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so 
namenjeni za interno porazdelitev stroškov oskrbe s 
pitno vodo. Teh vodomerov izvajalec javne službe ne 
vzdržuje in ne odčitava. Vodomeri v interni napeljavi se 
lahko namestijo za obračunskim vodomerom, ki je 
nameščen v zunanjem merilnem jašku. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
lahko izvajalec javne službe in uporabnik ali upravnik 
stavbe, ki je priključena na javni vodovod, skleneta 
pogodbo o odčitavanju in vzdrževanju vodomerov v 
interni napeljavi.  
(3) Interna delitev stroškov na porabljeno vodo 
posameznim uporabnikom ni obveznost izvajalca javne 

službe, kar pomeni, da uporabniki odgovarjajo 
nerazdelno solidarno do popolnega plačila dolga.  
 
8 Zagotavljanje skladnosti pitne vode 
 

22. člen 
(zagotavljanje skladnosti) 

(1) Izvajalec javne službe mora v skladu z republiškimi 
predpisi o pitni vodi zagotavljati skladnost in 
zdravstveno ustreznost pitne vode. V ta namen mora 
imeti zaposleno odgovorno osebo za zagotavljanje 
skladnosti z zahtevami republiškega predpisa o pitni 
vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo 
naravoslovno tehnične ali zdravstvene smeri. 
(2) Skladnost mora biti zagotovljena: 

1. na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja 
kot pitna voda, 

2. v objektih za proizvodnjo in promet živil: na mestih, 
kjer se voda uporablja v proizvodnji in prometu 
živil, 

3. v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer 
se voda pakira, 

4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na 
mestu iztoka iz cisterne. 

(3) Izvajalec javne službe mora izvajati notranji nadzor 
nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s 
predpisi, ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost 
živil. 
(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena 
se šteje, da je izvajalec javne službe izpolnil svoje 
obveznosti, kadar dokaže, da je vzrok neskladnosti 
hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje. 
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in 
naprave, ki so vgrajene med vodomerom na priključku 
na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestih uporabe 
pitne vode. 
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec javne 
službe, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega 
vodovodnega omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti: 

1. priporočila lastnikom objektov o ukrepih za 
zmanjšanje ali odpravo tveganja in/ali  

2. ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje 
priporočil o vseh možnih dodatnih ukrepih za 
odpravo neskladnosti. 

(6) V javnih objektih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije 
ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega 
vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, 
odgovoren lastnik ali upravljavec javnega objekta. 
 
9 Informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo 
 

23. člen 
(informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo) 

(1) Izvajalec javne službe mora svojo organiziranost in 
delovanje opravljati tako, da lahko ves čas sprejema 
informacije uporabnikov javnega vodovoda o motnjah 
pri oskrbi s pitno vodo in da na zahtevo uporabnika 
motnjo, ki mu onemogoča oskrbo s pitno vodo iz 
javnega vodovoda v ustrezni količini in kakovosti, 
odpravi takoj, oziroma v roku, ki ga določi izvajalec 
javne službe glede na naravo motnje. 
(2) Informiranje in ukrepanje v primeru neskladnosti 
kvalitete pitne vode se mora izvajati v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 
V. Pravice in obveznosti uporabnikov storitev 

javne službe  
 
1 Pravice uporabnikov storitev javne službe  
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24. člen 
(pravice uporabnikov storitev javne službe) 

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je 
enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine, 
kjer se izvaja javna oskrba s pitno vodo.  
(2) Uporabnik ima na podlagi svoje vloge, projektne 
dokumentacije za objekt in soglasja izvajalca javne 
službe, pravico: 

 do priključitve stavbe na javni vodovod, 

 spremeniti dimenzijo priključka stavbe na javni 
vodovod, traso priključka in vodomerno mesto, 

 izvesti dodatna dela na priključku stavbe na javni 
vodovod,  

 povečati odvzem vode, 

 do odstranitve priključka stavbe na javni vodovod. 
 
2 Obveznosti uporabnikov storitev javne službe 
 

25. člen 
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe) 

(1) Uporabniki morajo: 

 redno vzdrževati interno napeljavo, interno 
požarno omrežje in interne hidrante, 

 redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do 
njih, 

 varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto 
pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, 
vročino in drugimi škodljivimi vplivi, 

 zagotavljati dostop izvajalcu javne službe za 
opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z 
javnim vodovodom, 

 sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku 
stavbe na javni vodovod in obračunskem 
vodomeru, 

 zagotoviti dostop do internih inštalacij zaradi 
pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve 
tlaka na internem omrežju, 

 zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali 
zamenjavo obračunskega vodomera, 

 zagotoviti dostop izvajalcu javne službe za 
izvajanje rednih vzdrževalnih del na priključku 
stavbe na javni vodovod, 

 pisno obveščati izvajalca javne službe o 
spremembi naslova, lastništva in drugih 
spremembah, ki postanejo veljavne po poravnavi 
vseh zapadlih obveznosti uporabnika, 

 plačevati račune za dobavo pitne vode v roku, 
navedenem na računu, 

 urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v 
večstanovanjskih stavbah, 

 upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru 
motenj pri oskrbi s pitno vodo, 

 dovoliti obnovitev priključka stavbe na javni 
vodovod, ko na to opozori izvajalec javne službe v 
skladu z določili tega odloka in pred ponovno 
priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega 
mesta skladno z zahtevami izvajalca javne službe, 

 urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami 
izvajalca javne službe, 

 pisno obveščati izvajalca javne službe o odvzemu 
vode iz hidrantov in 

 opravljati druge obveznosti iz tega odloka. 
(2) Uporabniki odgovarjajo:  

 za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na 
javnem vodovodu, 

 za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z vodo 
kot posledice njegovega ravnanja. 

 

3 Prehod za dostop do vodovodnega omrežja 
 

26. člen 
(zagotovitev prehoda) 

Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja 
priključka stavbe na javni vodovod mora lastnik 
nepremičnine, preko katere je potreben prehod za 
dostop do vodovodnega omrežja, dovoliti prehod. 
 
4 Odvzemi vode iz javnih hidrantov 
 

27. člen 
(odvzem vode iz javnega hidranta) 

(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na 
javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje 
zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga 
gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno 
škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern le na 
podlagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe, in 
če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak 
odvzem vode. Odjem v teh primerih je mogoč le s 
hidrantnim nastavkom z vgrajenim obračunskim 
vodomerom, registriranem pri upravljavcu javnega 
vodovoda, ki je izvajalec javne službe. 
(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka 
tega člena se med izvajalcem in uporabnikom sklene 
pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila 
stroškov porabljene vode po veljavnem ceniku izvajalca 
javne službe. 
(3) Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno 
kot del vodovodne napeljave uporabnika, se mora 
registrirati preko obračunskega vodomera. 
 

28. člen 
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja 

izvajalca) 
(1) Brez soglasja izvajalca javne službe se sme 
uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za 
gašenje požarov, gasilskih vaj, izvajanje drugih nalog 
zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob 
naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora 
uporabnik pisno v roku 8 dni po odvzemu obvestiti 
izvajalca javne službe o kraju uporabe, času odvzema 
vode, količini porabljene vode in o morebitnih 
pomanjkljivostih na hidrantih. 
(2) Enote javne gasilske službe v občini morajo za 
namen pripravljenosti na nesreče izvajati gasilski 
preventivni pregled hidrantnega omrežja. Pri tem 
izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja hidrantnega 
priključka in opravijo poskusni priklop na hidrant. O 
ugotovljenih pomanjkljivostih mora javna gasilska služba 
v občini obvestiti izvajalca javne službe. 
 

29. člen 
(stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta) 

(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem 
vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški 
odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med 
njegovo uporabo, bremenijo uporabnika. 
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo za okvare ali poškodbe hidrantov, ki 
nastanejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in 
pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih 
nesrečah. 
 
5 Uporaba priključka stavbe na javni vodovod 
 

30. člen 
(obveznost prijave) 

(1) Uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe ne 
sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega 
vodomera.  
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(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem 
priključku ali obračunskem vodomeru takoj prijaviti 
izvajalcu javne službe.  

 
31. člen 
(stroški) 

(1) Uporabnik mora kriti dejanske stroške: 

 prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera 
ter stroške celotne izvedbe novega priključka 
stavbe na javni vodovod, 

 odprave okvare obračunskega vodomera ali 
njegove zamenjave, ki jo povzroči uporabnik sam, 

 okvar, nastalih na vodovodnem omrežju 
uporabnika, razen če so okvare nastale po krivdi 
izvajalca javne službe. 

(2) Stroške storitev izvajalca javne službe iz prvega 
odstavka tega člena mora plačati uporabnik po tarifi 
izvajalca javne službe.  
 

32. člen 
(izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera) 
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi 
izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če 
sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli 
obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo 
vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne 
kontrole vodomera izvajalec javne službe, v nasprotnem 
primeru pa uporabnik. 
 

33. člen 
(dostop do javnega vodovoda) 

Javni vodovod in vodovodni priključek z vodomernim 
mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne 
službe. Na njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar 
brez soglasja izvajalca javne službe. Na njih in v 
neposredni bližini (na vsako stran 3 m) ni dovoljeno 
postaviti, zgraditi oz. posaditi ničesar brez soglasja 
izvajalca javne službe. 
 
6 Obveznosti izvajalcev del 
 

34. člen 
(obveznosti izvajalcev del) 

(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge 
gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki 
zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, 
morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji 
infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb 
javnega vodovoda in vodovodnih priključkov. 
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega 
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega 
odstavka tega člena pri izvajalcu javne službe pridobiti 
podatke o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji 
za izvedbo del ter ga o pričetku del pisno obvestiti. 
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške 
vzpostaviti javni vodovod ali vodovodni priključek v 
prvotno stanje. Vsa dela na vodovodnem omrežju in 
priključkih lahko opravlja le izvajalec javne službe. V 
kolikor dela ne izvaja izvajalec javne službe, se morajo 
vsa dela opravljati pod njegovim strokovnim nadzorom. 
Javno površino mora izvajalec vrniti v prvotno stanje. 
Stroški nadzora so določeni z veljavnim cenikom 
izvajalca javne službe in bremenijo izvajalca del. 
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali 
vodovodnega priključka pri izvajanju del iz prvega 
odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka 
tega člena dolžan naročiti popravilo poškodb pri 
izvajalcu javne službe in poravnati vse stroške 
popravila. 
 
 

VI. Viri financiranja javne službe in način 
njenega oblikovanja 

 
35. člen 

(viri financiranja storitev) 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje 
javne službe (pokrivanje stroškov obratovanja): 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe za 
vodarino, 

 iz subvencij občine, ki jo le ta določi ob potrditvi 
cene vodarine, ki ne pokriva stroškov obratovanja, 

 iz proračuna občine, 

 iz dotacij in donacij, 

 iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom 
občine.  

 
36. člen 

(viri financiranja infrastrukture) 
Sredstva za obnovo in razvoj infrastrukture se 
pridobivajo: 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe za 
omrežnino, 

 iz subvencij občine za omrežnino, ki jo le ta določi 
ob potrditvi cene omrežnine, ki je nižja od potrebne 
za obnovo infrastrukture, 

 iz proračuna občine, 

 iz sredstev državnih skladov in Evropske 
skupnosti, 

 iz dotacij in donacij, 

 iz dolgoročnega kreditiranja, 

 iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom 
občine. 

 
VII. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih 

za izvajanje javne službe 
 

37. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena) 

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za 
izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja 
omrežje cevovodov ter z njimi povezanih objektov in 
tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in 
elektro opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in 
hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno, 
primarno in magistralno javno vodovodno omrežje, s 
pomočjo katerega se zagotavlja oskrba naselij ali delov 
naselij.  
(2) Objekte za oskrbo s pitno vodo lahko pod enakimi 
pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi 
občinskimi predpisi, uporablja vsakdo. 
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega 
člena je obvezna na vseh območjih, kjer so 
vzpostavljeni javni sistemi za oskrbo s pitno vodo.  
 

38. člen 
(objekti in naprave v lasti uporabnika) 

(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne 
službe, ki so v lasti uporabnika, so vodovodni priključek 
in interna vodovodna napeljava.  
(2) Interno vodovodno instalacijo vzdržuje uporabnik na 
lastne stroške. 
(3) Vodovodni priključek vzdržuje izvajalec javne službe 
iz sredstev, ki jih uporabnik plačuje v okviru omrežnine. 
(4) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega 
odstavka tega člena gospodariti tako, da je omogočeno 
nemotena oskrba s pitno vodo.  
 



Št. 25/6.6.2014 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 873  

 

 

VIII. Cene storitev javne službe 
 

39. člen 
(oblikovanje cen) 

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z 
določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
 
IX. Javna pooblastila izvajalca javne službe 
 

40. člen 
(javna pooblastila izvajalca javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe 
izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, 
smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov in urejanje prostora. 
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z 
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. 
(3) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne 
naloge javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo 
z izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca 
javne službe, opravlja občinska uprava. 
(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne 
naloge, ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne 
službe, so: 

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti 
javne službe, 

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti 
in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti 
javne službe. 

(5) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in 
izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem 
javne službe skladno s predpisi in dogovorjenim 
načrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti. 
(6) Stroške izvajanja javnih pooblastil iz tega člena krije 
občina. Stroške obračunava izvajalec javne službe 
občini na podlagi od občine potrjenega cenika. 
 
X. Nadzor nad izvajanjem javne službe 
 

41. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata 
pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava 
občine. 
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski 
inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge 
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb 
tega odloka.  
(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico 
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi 
izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati 
določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  
 
XI. Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka 
 

42. člen 
(tehnični pravilnik) 

(1) Izvajalec javne službe mora v 6 mesecih po začetku 
veljavnosti tega odloka sprejeti tehnični pravilnik, s 
katerim se določijo podrobnejši pogoji za izvajanje 
storitev javne službe v skladu z določili tega odloka in 
drugimi predpisi. 
(2) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve 
se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začnejo veljati petnajsti dan po objavi.  
 

43. člen 
(cenik storitev) 

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev, 
navedenih v tem odloku, in ga predložiti v potrditev 
občinskemu svetu. 
(2) Cenik storitev, njegove spremembe in dopolnitve se 
objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo 
veljati po objavi.  
 

44. člen 
(program ukrepov v primeru izrednih dogodkov) 

(1) Izvajalec javne službe mora program ukrepov v 
primeru izrednih dogodkov predlagati v sprejem 
Občinskemu svetu Občine Ruše v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka. 
(2) Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov, 
njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v 
Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi. 
 
XII. Kazenske določbe 
 

45. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo 2.500 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, če: 

 se ne priključi na javni vodovod v skladu z določili 
10. člena tega odloka; 

 za priključitev stavbe na javni vodovod ne pridobi 
soglasja izvajalca javne službe, 

 ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v 
primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo, 

 ne dovoli obnove vodovodnega priključka, 

 ne zagotovi dostopa izvajalcu javne službe za 
odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega 
vodomera, 

 ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami 
izvajalca javne službe, 

 ne dovoli prehoda za dostop do vodovodnega 
omrežja, 

 ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za 
opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z 
vzdrževanjem vodovodnega priključka, 

 odvzame vodo iz hidrantov na javnem 
vodovodnem omrežju v nasprotju z določilom 
prvega odstavka 27. člena tega odloka, 

 prestavi, zamenja ali popravi obračunski vodomer 
brez soglasja izvajalca javne službe, 

 ravna v nasprotju z določili 33. člena tega odloka, 

 ravna v nasprotju z določili 34. člena tega odloka, 

 če se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v 
nasprotju z določili tega odloka. 

(2) Z globo 1.250 EUR se kaznuje samostojni podjetnik 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 
(3) Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 
(4) Z globo 250 EUR se kaznuje posameznik, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
 
XIII. Prehodne in končne določbe 
 

46. člen 
(izvajalec javne službe ob sprejemu odloka) 

Ob sprejemu odloka je izvajalec javne službe Mariborski 
vodovod javno podjetje d.d. (v nadaljevanju: izvajalec 
javne službe). 
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47. člen 
(obstoječi tehnični pravilnik) 

Do sprejetja tehničnega pravilnika iz 42. člena tega 
odloka ostane v uporabi Pravilnik za projektiranje, 
tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega 
sistema (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/2012). 
 

48. člen 
(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 355-0007/2014 
Datum: 28.05.2014 
 
 Občina Ruše 
 Uroš Štanc, župan 
 

 
 

OBČINA ŠENČUR 
 

465. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta Občine 
Šenčur (sprememba 2014-02) 

 
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 70/08-ZVO 1B) 
Občina Šenčur objavlja naslednje  

 
JAVNO NAZNANILO  

O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠENČUR 
(SPREMEMBA 2014-02) 

 
Občina Šenčur obvešča javnost, da bo javno razgrnjen 
dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev 
tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta 
Občine Šenčur, ki ga je pod številko projekta 1123 v 
marcu 2014 izdelalo podjetje Locus d.o.o.  Postopek 
sprememb in dopolnitev OPN se izvaja v skladu s 53. 
členom Zakona o prostorskem načrtovanju po 
skrajšanem postopku. 

Kraj in čas javne razgrnitve  
Predvideno trajanje javne razgrnitve je 15 dni.  Javna 
razgrnitev bo potekala od 13. junija  2014 do vključno 
27. junija 2014, v prostorih Občine Šenčur, Kranjska 
cesta 11, 4208 Šenčur. Gradivo bo javno dostopno 
tudi na spletnem naslovu www.sencur.si. 
 
Kraj in čas javne obravnave 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna 
obravnava, ki bo potekala v sredo, 18. junija  2014 s 
pričetkom ob 15.00. uri, v prostorih občine  Šenčur, 
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur. 
 
Način in rok za dajanje pripomb in mnenj 
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen 
dopolnjeni osnutek podajo pripombe in predloge vsi 
zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. 
Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni 
obliki na javni obravnavi, kot zapis v knjigo pripomb in 
predlogov oziroma na pripravljeni obrazec na mestu 
javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občine 
Šenčur. Rok za podajo pripomb in predlogov k 
razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan 
razgrnitve. 
Javno naznanilo se objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin in na spletni strani Občine Šenčur. 
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Številka:350-85/13-38 
Datum: 05.06.2014 
 
 Občina Šenčur 
 Miro Kozelj, župan 
 

 
 
 

OBČINA CERKVENJAK 
  Stran 

450. Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v Občini Cerkvenjak 

850 

451. Pravilnik o spremembi Pravilnika o 
dodelitvi denarne nagrade zlatim 
maturantom, dijakom in študentom 
Občine Cerkvenjak 

858 

452. Sklep o imenovanju Občinske volilne 
komisije Občine Cerkvenjak 

858 

 
OBČINA DIVAČA 

  Stran 
453. Odlok o določiti volilnih enot za volitve 

članov občinskega sveta in za volitve 
župana Občine Divača 

858 

454. Popravek Sklepa o dopolnitvi načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Divača za leto 2014 

859 

 
OBČINA KIDRIČEVO 

  Stran 
455. Odlok o spremembi Odloka o 

predmetih in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje izbirne 
lokalne gospodarske javne službe 
distribucije toplote na območju Občine 
Kidričevo 

860 

456. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o kategorizaciji občinskih cest 
in kolesarskih poti v Občini Kidričevo 

860 

457. Sklep o oceni izvajanja občinskega 
programa varnosti Občine Kidričevo v 
letu 2013 

861 

458. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2014 v 
Občini Kidričevo 

861 

459. Sklep o imenovanju Občinske volilne 
komisije Občine Kidričevo 

862 

 
OBČINA MARKOVCI 

  Stran 
460. Odlok o spremembi Odloka o 

proračunu Občine Markovci za leto 
2014 - rebalans II. 

862 

461. Sklep o imenovanju Občinske volilne 
komisije Občine Markovci 

864 

 
OBČINA PREVALJE 

  Stran 
462. Javni razpis za sofinanciranje 

programov s področja pospeševanja 
razvoja turizma v Občini Prevalje za 
leto 2014 

864 

 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

  Stran 
463. Sklep o začetku priprave sprememb 

in dopolnitev Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Ravne na 
Koroškem 

865 

 
OBČINA RUŠE 

  Stran 
464. Odlok o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v Občini Ruše 

866 

 
OBČINA ŠENČUR 

  Stran 
465. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in 876 
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javni obravnavi sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta Občine Šenčur (sprememba 
2014-02) 
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