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Zadeva:

Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža - obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna osnova:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 27/08 Odl.
US: U-I-21/07-18, 76/08 – ZLS-O, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9 in 79/09 –
ZLS-P)
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08),
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06–ZMetD,
66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US, 33/07–ZPNacrt, 57/08–ZFO-1A, 70/08),
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08),
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09)
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 03/07, 29/07, 17/08, 21/08 in 76/08)
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS,
št. 75/08)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1, 49/06 - ZMetD,
66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A in 70/08),
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08)

Poročevalec:

Dušan Krštinc, direktor
Obrazložitev:

1. UVOD
Področje oskrbe s pitno vodo v Občini Straža ureja »Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža«
(Ur.l. RS št. 119/08) ki pa v določenih členih ni v skladu s »Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo« (Ur.l.
št. 35/06 in 41/08), ki v svojem 30. členu določa, da morajo občine prilagoditi svoje predpise, ki
urejajo izvajanje javne službe, zahtevam tega pravilnika najpozneje do 31.12.2008. Odlok do
določenega roka ni bil usklajen s »Pravilnikom«. Do zamude je prišlo zaradi nejasnosti pri elementih
obračuna, ki so bile pojasnjene s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/09, z dne 8.8.2009).
2. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA
Novi odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža je v celoti usklajen s Pravilnikom o oskrbi s pitno
vodo, zato ga ne moremo primerjati s starim odlokom.
Odlok sestavlja XI. vsebinskih poglavij:
Poglavje 1: Splošne določbe
3. člen: Opredeljuje enotno poimenovanje kot je navedeno v Pravilniku o oskrbi s pitno vodo« (Ur.l.
35/06) v nadaljevanju »Pravilnik«.
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5. člen: Določa območja kjer mora občina zagotavljati GJS oskrbe s pitno vodo. Najmanj 50
prebivalcev s stalnim prebivališčem ali več kot 10 m3 vode na dan. Omenjeni pogoj je novost, ki jo
veljavni odlok ne določa.
Poglavje 2: Upravljanje vodovodov
Določa upravljavca vodovoda in način pridobitev vodnega dovoljenja. Vsebino členov poglavja
določa Pravilnik.
Poglavje 3: Opremljenost naselij z vodovodom
Novost je 11. člen, ki prepoveduje istočasno obratovanje zasebnega in javnega vodovoda in 12. člen,
ki določa obvezno priključitev na javni vodovod za vse objekte v katerih se rabi pitna voda in ki imajo
možnost priklopa na javni vodovod. Kot objekt v katerem se rabi pitna voda, je mišljen objekt v
katerem je prijavljena oseba s stalnim bivališčem.
Poglavje 4: Načrtovanje vodovoda
Novost je 18. člen, ki dopušča možnost priključitve na javno vodovodno omrežje brez gradbenega
dovoljenja ter pogoje in način izvedbe začasnega vodovodnega priključka. Novost je tudi zadnja
alineja, ki zahteva pridobitev služnostne pravice za zemljiške parcele po katerih poteka vodovodni
priključek.
Poglavje 5: Oskrbovalni standardi javne službe
Določa obveznosti upravljavca in uporabnika. Novost je 21. člen v katerem (2 točka) določa način
vzdrževanja vodovodnega priključka in na_in plačevanja storitve v skladu s tarifo za vzdrževanje
priključkov stavbe na vodovod. 23. člen določa način vzpostavitve, vodenja in vzdrževanje katastra.
Stroški se krijejo iz proračunskih sredstev Občine Straža. Prav tako se sredstva za pokrivanje stroškov
vzdrževanja in obratovanja hidrantnega omrežja zagotavljajo iz proračuna občine.
Poglavje 6: Viri financiranja in način obračunavanja storitve obvezne GJS oskrbe s pitno vodo
To poglavje ureja vire financiranja infrastrukture in izvajanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno
vodo.
Do sedaj je bilo področje cen urejeno s Tarifnim pravilnikom za obračun oskrbe z vodo v Občini
Straža iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. (Ur. l. RS
17/09). Od sedaj dalje pa se zaradi zmanjševanja dokumentov vključuje v navedeni odlok. V letošnjem
letu je bila spremenjena tudi metodologija za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb in
sicer to področje od avgusta 2009 dalje ureja Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih ob_inskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS 63/09), do sedaj pa je bilo to
področje regulirano z uredbami vlade RS.
Nov pravilnik o oblikovanju cen uvaja bistveno spremembo pri kalkulativni delitvi cene na omrežnino,
vodarino in stroške vodnih povračil. Omrežnina predstavlja amortizacijo oz. najemnino javne
infrastrukture vodooskrbe in se za posameznega uporabnika določa na podlagi zmogljivosti
vgrajenega vodomera. Vodarina zajema proizvajalne stroške, splošne stroške izvajanja in donos na
vložena sredstva. Vodna povračila pa so enako kot do sedaj vezana na Uredbo o vodnih povračilih
(Ur. l. RS 103/02 in 122/07).
Pravilnik o oblikovanju cen komunalnih storitev uvaja še dve novosti in sicer, da se pri prekomerni
porabi vode (pri vodomeru DN 20 – običajni hišni priključek- znaša 31 m3 na mesec) cena poveča za
50 % in način subvencioniranja cen tako, da dopušča subvencioniranje le do 50 % omrežnine za
gospodinjstva in ostale porabnike, ki opravljajo nepridobitno dejavnost.
Števnino so uporabniki plačevali že do sedaj. S tem odlokom se način izračuna števnine spremeni iz
dosedanjega načina vezanega na nazivni premer vodomera in ceno vode, nov način izračuna števnine
pa je vezan na normirane stroške zamenjave vodomera in nazivni premer vgrajenega vodomera.
Obveznost vzdrževanja priključka nalaga izvajalcu javne službe na stroške uporabnika Pravilnik o
oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS 35/06 in 41/08). Mesečni znesek za vzdrževanje priključka je vezan na
normirane stroške za priključek dolžine do 50 m in nazivnega premera vgrajene cevi priključka.
Poglavje 7: Meritve, odčitavanje in obračun
Vsebina poglavja se od veljavnega odloka razlikuje samo v točki 6, ki opredeljuje izredno kontrolo
vodomerne naprave na zahtevo uporabnika. Razlika je v tem, da v veljavnem odloku ni navedeno »v
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škodo uporabnika«, kar v realnosti pomeni, da bi lahko stranka zahtevala povračilo stroškov tudi če
vodomer kaže manj oz. izven dopustnih toleranc v korist uporabnika. Pravilo je da z leti občutljivost
vodomera pada, zato pride vodomer izven dopustnih toleranc, vendar v korist uporabnika (vodomer
kaže manj).
Poglavje 8: Evidence uporabnikov
Vsebinska novost je 45. člen, ki določa način obračuna vode v večstanovanjskih stavbah, ki imajo
nameščen skupni vodomer. Praviloma se izstavlja račun upravniku stavbe, ki opravi razdelitev na
osnovi odštevalnih vodomerov ali števila članov gospodinjstva, lahko pa razdelitev opravi tudi
upravljalec na osnovi potrjenega ključa delitve, ki mora biti enoten za vse uporabnike in plačila
stroškov takšne delitve.
Poglavje 9: Prekinitev dobave vode
Novost je vsebina 47. člena, ki dopušča prekinitev dobavo brez odškodninske odgovornosti v primerih
odprave okvar in nujnih vzdrževalnih del.
Poglavje 10 : Nadzor in kazenske določbe
Kazenske določbe oz. globe so usklajene z določili Zakona o prekrških.
Poglavje 11: Prehodne in končne določbe
Prehodni roki so usklajeni z roki, ki jih določa Odlok v 8. točki 51. člena, ki določa rok za sprejetje
novega Tehničnega pravilnika.
3. VPLIV NA PRORAČUN
Glede na to, da gre za spremembo Odloka zaradi uskladitve s področno zakonodajo, sprejem Odloka
ne bo imel dodatnih finančnih posledic na proračun, razen objave v uradnem glasilu..
4. PREDLOG ZA ODLOČANJE
Občinskemu svetu Občine Straža predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji seji, sprejme Odlok o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža v prvi obravnavi.

5. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Cilj predlaganih občinskih aktov je posodobitev ter prilagoditev državnim in s tem evropskim
predpisom ter tudi doseganje kvalitetnega izvajanja javne službe.

6. SPREJEMANJE ODLOKA
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža se sprejema z večino glasov navzočih svetnikov.

7. FINANČNE POSLEDICE
Sprejetje navedenih aktov za Občino Straža ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti za občinski
proračun. S sprejetjem odloka pa bodo podane tudi kvalitetnejše pravne podlage za nadzor in
ukrepanje inšpektorata.
Sprejem bo povzročil izdatke v proračunu z objavo v Uradnem listu RS.
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8.

PREDLOG SKLEPA:

1.

Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini
Straža potreben in primeren za obravnavo ter ga je potrebno v nadaljevanju dopolniti
in sprejeti.

2.

Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o oskrbi s pitno
vodo v Občini Straža.
Župan
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:
- Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža
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