Številka:
Datum

007-11/2009-1806
1.12.2009

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA:

PREDLOG Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmo ju Mestne ob ine
Novo mesto.

Namen:

Obravnava in sprejem odloka v I. obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in
127/06),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre iš eno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odlo ba US, 33/07 – ZPNa rt in
70/08),
Zakon o prekrških, (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB4 in 17/08 (21/08popr)),
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08),
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih ob inskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09),
Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni ob ini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05, 6/06, 68/07),
Statut Mestne ob ine Novo mesto (UPB - 2), (Uradni list RS 96/2008).

Poro evalec:

mag. Jože Kobe

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepov:

Sklep I

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na
obmo ju Mestne ob ine Novo mesto v I. obravnavi.

ŽUPAN
Alojzij Muhi

PRILOGE:
Obrazložitev
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto

Številka:
Datum:

007-11/2009-1806
1.12.2009

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA:

Obrazložitev predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmo ju Mestne
ob ine Novo mesto - I. obravnava

1 UVOD
Podro je oskrbe s pitno vodo v Mestni ob ini Novo mesto ureja »Odlok o oskrbi s pitno vodo
v Mestni ob ini Novo mesto« (Ur.l. RS št. 115/2000) ki pa v dolo enih lenih ni v skladu s
»Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo« (Ur.l. 35/2006), ki v svojem 30 lenu dolo a, da morajo
ob ine prilagoditi svoje predpise, ki urejajo izvajanje javne službe, zahtevam tega pravilnika
najpozneje do 31.12.2008. Da odlok do dolo enega roka ni bil usklajen s »Pravilnikom«. Do
zamude je prišlo zaradi nejasnosti pri elementih obra una, ki so bile pojasnjene s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih ob inskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009, z dne 8.8.2009).
2 OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA
Novi odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni ob ini Novo mesto 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 dolo be

3. len: Opredeljuje enotno poimenovanje kot je navedeno v Pravilniku o oskrbi s pitno
vodo« (Ur.l. 35/2006) v nadaljevanju »Pravilnik«.
5. len: Dolo a obmo ja kjer mora ob ina zagotavljati GJS oskrbe s pitno vodo. Najmanj
50 prebivalcev s stalnim prebivališ em ali ve kot 10 m3 vode na dan. Omenjeni pogoj je
novost, ki jo veljavni odlok ne dolo a.
•

Poglavje 2 – Upravljanje vodovodov

Dolo a upravljavca vodovoda in na in pridobitev vodnega dovoljenja. Vsebino lenov
poglavja dolo a Pravilnik.
•

Poglavje 3 – Opremljenost naselij z vodovodom

Novost je 11. len, ki prepoveduje isto asno obratovanje zasebnega in javnega
vodovoda in 12. len, ki dolo a obvezno priklju itev na javni vodovod za vse objekte v
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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
bivališ em.
•

Poglavje 4 – Na rtovanje vodovoda

Novost je 18. len, ki dopuš a možnost priklju itve na javno vodovodno omrežje brez
gradbenega dovoljenja ter pogoje in na in izvedbe za asnega vodovodnega priklju ka.
Novost je tudi zadnja alineja, ki zahteva pridobitev služnostne pravice za zemljiške
parcele po katerih poteka vodovodni priklju ek.
•

Poglavje 5 – Oskrbovalni standardi javne službe

Dolo a obveznosti upravljavca in uporabnika. Novost je 21. len v katerem (2 to ka)
dolo a na in vzdrževanja vodovodnega priklju ka in na in pla evanja storitve v skladu s
tarifo za vzdrževanje priklju kov stavbe na vodovod.
23. len dolo a na in vzpostavitve, vodenja in vzdrževanje katastra. Stroški se krijejo iz
prora unskih sredstev Mestne ob ine Novo mesto. Prav tako se sredstva za pokrivanje
stroškov vzdrževanja in obratovanja hidrantnega omrežja zagotavljajo iz prora una
ob ine.
•

Poglavje 6 – Viri financiranja in na in obra unavanja 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 podro je cen urejeno s tarifnim pravilnikom (Ur. l. RS 115/200 in
102/2005). Od sedaj dalje pa se zaradi zmanjševanja dokumentov vklju uje v navedeni
odlok. V letošnjem letu je bila spremenjena tudi metodologija za oblikovanje cen
obveznih gospodarskih javnih služb in sicer to podro je od avgusta dalje ureja Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih ob inskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Ur. l. RS 63/2009), do sedaj pa je bilo to podro je regulirano z uredbami
vlade RS.
Nov pravilnik o oblikovanju cen uvaja bistveno spremembo pri kalkulativni delitvi cene na
omrežnino, vodarino in stroške vodnih povra il. Omrežnina predstavlja amortizacijo oz.
najemnino javne infrastrukture vodooskrbe in se za posameznega uporabnika dolo a na
podlagi zmogljivosti vgrajenega vodomera. Vodarina zajema proizvajalne stroške,
splošne stroške izvajanja in donos na vložena sredstva. Vodna povra ila pa so enako kot
do sedaj vezana na Uredbo o vodnih povra ilih (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 – obi ajni hišni priklju ek- znaša 31 m3 na
mesec) cena pove a za 50 % in na in subvencioniranja cen tako, da dopuš a
subvencioniranje le do 50 % omrežnine za gospodinjstva in ostale porabnike, ki
opravljajo nepridobitno dejavnost.
Števnino so uporabniki pla evali že do sedaj. S tem odlokom se na in izra una števnine
spremeni iz dosedanjega na ina vezanega na nazivni premer vodomera in ceno vode,
nov na in izra una števnine pa je vezan na normirane stroške zamenjave vodomera in
nazivni premer vgrajenega vodomera.
Obveznost vzdrževanja priklju ka nalaga izvajalcu javne službe na stroške uporabnika
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS 35/2006). Mese ni znesek za vzdrževanje
priklju ka je vezan na normirane stroške za priklju ek dolžine do 50 m in nazivnega
premera vgrajene cevi priklju ka.
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•

Poglavje 7 – Meritve, od itavanje in obra un

Vsebina poglavja se od veljavnega odloka razlikuje samo v to ki 6, ki opredeljuje izredno
kontrolo vodomerne naprave na zahtevo uporabnika. Razlika je v tem, da v veljavnem
odloku ni navedeno »v škodo uporabnika«, kar v realnosti pomeni, da bi lahko stranka
zahtevala povra ilo stroškov tudi e vodomer kaže manj oz. izven dopustnih toleranc v
korist uporabnika. Pravilo je da z leti ob utljivost vodomera pada, zato pride vodomer
izven dopustnih toleranc, vendar v korist uporabnika (vodomer kaže manj).
•

Poglavje 8 – Evidence uporabnikov

Vsebinska novost je 45. len, ki dolo a na in obra una vode v ve stanovanjskih stavbah,
ki imajo nameš en skupni vodomer. Praviloma se izstavlja ra un upravniku stavbe, ki
opravi razdelitev na osnovi odštevalnih vodomerov ali števila lanov gospodinjstva, lahko
pa razdelitev opravi tudi upravljalec na osnovi potrjenega klju a delitve, ki mora biti
enoten za vse uporabnike in pla ila stroškov takšne delitve.
•

Poglavje 9 – Prekinitev dobave vode

Novost je vsebina 47. lena, ki dopuš a prekinitev dobavo brez odškodninske
odgovornosti v primerih odprave okvar in nujnih vzdrževalnih del.
•

Poglavje 10 – Nadzor in kazenske dolo be

Kazenske dolo be oz. globe so usklajene z dolo ili Zakona o prekrških.
•

Poglavje 11 – Prehodne in kon ne dolo be

Prehodni roki so usklajeni z roki, ki jih dolo a Odlok v 8. to ki 51. lena, ki dolo a rok za
sprejetje novega Tehni nega pravilnika.
3. VPLIV NA PRORA UN
Glede na to, da gre za spremembo Odloka zaradi uskladitve s podro no zakonodajo,
sprejem Odloka ne bo imel dodatnih finan nih posledic na prora un.
4. PREDLOG ZA ODLO ANJE
Ob inskemu svetu Mestne ob ine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji
seji, sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto v I.
obravnavi.
Pripravila:
Nataša Engel
Vodja oddelka:

v.d. direktorja ob inske uprave:

Po pooblastilu št. 100-32/2009
z dne 30.10.2009

mag. Jože Kobe

Mirko Grahek

3

PREDLOG

Na podlagi 3. in 7. lena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 in 127/06), 149. lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
pre iš eno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odlo ba US, 33/07 – ZPNa rt in 70/08), 3. in
17. lena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB4 in 17/08( 21/08- popr)),
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih ob inskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 63/09), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni ob ini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05, 6/06, 68/07), Statuta Mestne ob ine Novo mesto
(UPB - 2), (Uradni list RS 96/2008) je ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na __. seji
dne __.__.2009 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto
I.

SPLOŠNE DOLO BE
1. len
(vsebina)

(1) Ta odlok ureja zahteve za oskrbo s pitno vodo in zahteve pri lastni oskrbi s pitno vodo,
na in opravljanja obvezne ob inske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v
nadaljnjem besedilu: javna služba) in lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, ter pravice
in dolžnosti uporabnikov in upravljavcev na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto, tako, da
dolo a:
I.
Splošne dolo be,
II.
Upravljanje vodovodov,
III. Opremljenost naselij z vodovodom,
IV. Na rtovanje vodovoda,
V.
Oskrbovalne standarde javne službe,
VI. Viri financiranja in na in obra unavanja storitev obvezne gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo
VII. Meritve, od itavanje in obra un,
VIII. Evidence uporabnikov,
IX. Prekinitev dobave pitne vode,
X.
Nadzor in kazenske dolo be,
XI. Prehodne in kon ne dolo be.
(2) Podrobnejša vsebina o tehni ni izvedbi in uporabi objektov in naprav za izvajanje javne
službe je opredeljena v Tehni nem pravilniku o izvedbi in uporabi vodovoda na obmo ju
Mestne ob ine Novo mesto.
2. len
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(namen)
Namen tega odloka je:
− zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z u inkovitim izvajanjem javne
službe,
− uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo in varstvo virov pitne vode,
− zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov financiranja in nadzora nad
izvajanjem javne službe.

3. len
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo;
2. obdelava vode je filtriranje, iš enje in dezinfekcija vode iz vodnega vira, ki je namenjen
oskrbi s pitno vodo;
3. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se od itava poraba pitne vode posameznega
porabnika pitne vode. Na posamezno odjemno mesto je lahko priklju eno ve porabnikov
pitne vode, e je v skladu z dolo bami stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev
stroškov med njimi;
4. javna površina je površina objekta ali dela objekta državne ali lokalne gospodarske javne
infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih, ki urejajo graditev
objektov. Za javno površino štejejo tudi površine javnih zelenic in površine zemljiš v
javnih parkih;
5. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: vodovod) je sistem elementov
vodovoda, kot so cevovodi, rpališ a, vodohrani in istilne naprave, ter oprema, kot so
priklju ki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni
sistem, hidravli no lo en od drugih vodovodov;
6. sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so
objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na
sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priklju evanje stavb na
posameznem poselitvenem obmo ju. V sekundarni vodovod je vklju eno tudi vodovodno
omrežje, vklju no z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih
površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so ob inska
gospodarska javna infrastruktura. Priklju ki stavb na sekundarni vodovod niso objekti
oziroma oprema javne infrastrukture;
7. primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so
objekti za obdelavo vode, vodohrani in rpališ a, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali ve vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inženirski objekti in
oprema primarnega vodovoda so ob inska gospodarska javna infrastruktura;
8. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni priklju kov neposrednih porabnikov
pitne vode in je namenjen za transport vode na ve je razdalje od vodnih virov do
primarnega vodovoda;
9. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi
vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na
obmo jih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo;
10. zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava
in namenjeni lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo;
11. javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali ve sekundarnih vodovodov, lahko pa
tudi en ali ve primarnih ali transportnih vodovodov in je namenjen kot ob inska
gospodarska javna infrastruktura opravljanju storitev javne službe;
12. oskrbovalno obmo je je eno ali ve poselitvenih obmo ij skupaj, ki ga s pitno vodo
oskrbuje posamezni vodovod;
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13. hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za
oskrbo z vodo dovaja do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se
nanje priklju ijo gasilna vozila z vgrajenimi rpalkami ali prenosne gasilne rpalke;
14. upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom ob ine, ki ureja izvajanje javne
službe, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja
storitev javne službe in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe
prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom;
15. obstoje e poselitveno obmo je je naselje in obmo je, ki je z ustreznim prostorskim
aktom, uveljavljenim najpozneje do 31. decembra 2005, dolo eno za širitev naselja;
16. predvideno poselitveno obmo je je v skladu s predpisi s podro ja urejanja prostora
dolo eno obmo je za širitev naselja, razen obmo ij iz prejšnje to ke;
17. vodovarstveno obmo je je obmo je, kot ga dolo a predpis, ki ureja varstvo vode,
namenjene oskrbi s pitno vodo;
18. obstoje a stavba je stavba, za katero je postalo izdano gradbeno dovoljenje dokon no
najpozneje ob uveljavitvi tega pravilnika;
19. kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne
infrastrukture;
20. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o omrežjih
in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje prostora.
21. GJS - gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo.
4. len
(uporaba storitev javne službe)
(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo vseh stavb, v katerih bivajo
ali se zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali, ter stavb ali gradbenih
inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve državnih in ob inskih javnih služb.
(2) Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno vodo nestanovanjskih prostorov v
stanovanjskih stavbah in oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih
inženirskih objektov, e:
− iz vode nastaja zaradi njene rabe industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki
ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
− je namen rabe vode proizvodnja pija ,
− se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina
proizvodov,
− se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališ ali
− se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso javne površine.
(3) Storitve javne službe opravljajo izvajalci storitev javne službe (v nadaljevanju upravljavci)
v obliki in na na in, dolo en s predpisom, ki ureja gospodarske javne službe, v skladu s
pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (in pravilnikom) ter v skladu s tem odlokom.
5. len
(obmo ja izvajanja oskrbe s pitno vodo)
(1)

(2)

Mestna ob ina Novo mesto mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh
njenih poselitvenih obmo jih, razen na poselitvenih obmo jih, kjer se oskrbuje iz
posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališ em ali je
letna povpre na zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na obmo ju poselitve, kjer se
oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, e je vodovod v
zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje poselitveno obmo je z manj kot 50 prebivalcev s
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stalnim prebivališ em in z letno povpre no zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo
od 10 m3 pitne vode na dan.

II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
6. len
(dolo itev upravljavca vodovoda)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Izvajalec obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo in upravljavec vseh javnih
vodovodnih omrežij in naprav na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto je javno podjetje
Komunala Novo mesto d.o.o (v nadaljevanju; upravljavec)
Obmo ja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, in obmo ja,
kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, so dolo ena in ozna ena v
topografski karti, ki je sestavni del tega odloka kot priloga št. 1.
Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, e oskrbuje ve kot pet stanovanjskih stavb,
v katerih prebivajo prebivalci s stalnim prebivališ em, ali e oskrbuje s pitno vodo
stavbo ali ve stavb, v katerih se izvaja gostinska, turisti na ali živilska dejavnost.
Za upravljavca zasebnega vodovoda ob ina potrdi pravno ali fizi no osebo, s katero
so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
e med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo v okviru lastne oskrbe
prebivalcev s pitno vodo ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda,
ob ina za upravljavca zasebnega vodovoda dolo i izvajalca javne službe.
7. len
(vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda)

(1)
(2)
(3)

(4)

Za rabo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda je treba
pridobiti vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode (v nadaljnjem besedilu:
vodno dovoljenje).
Vodno dovoljenje mora pridobiti ob ina oziroma ve ob in, e so objekti in oprema
javnega vodovoda v njeni oziroma njihovi lasti ali lasti pravne osebe javnega prava, ki
jo je ustanovila ob ina oziroma ve ob in.
e javni vodovod oskrbuje s pitno vodo ve ob in, pridobijo vodno dovoljenje za rabo
vode iz vodnega vira ali ve vodnih virov, ki zagotavljajo vodo javnemu vodovodu, vse
ob ine, ki jih ta vodovod oskrbuje, pravica rabe koli in pitne vode iz vodnega vira ali
ve vodnih virov, pa se posamezni ob ini v vodnem dovoljenju dolo i glede na koli ino
pitne vode, ki je na obmo ju posamezne ob ine dobavljena porabnikom pitne vode v
okviru storitev javne službe.
Vodno dovoljenje pridobi ob ina tudi za vodovod, ki je v lasti oseb, ki niso osebe iz
drugega odstavka tega lena, e so cevovodi in oprema vodovoda namenjeni
opravljanju storitev javne službe.
8. len
(vodno dovoljenje za rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo)

(1)
(2)

Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz
zasebnega vodovoda, morajo pridobiti vodno dovoljenje lastniki vseh stavb, ki jih
zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
e je lastnikov posamezne stanovanjske stavbe, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s
pitno vodo, ve , se vodno dovoljenje glasi na lastnika oziroma lastnike, ki so kot
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

lastniki stanovanjske stavbe navedeni v vlogi za pridobitev vodnega dovoljenja za rabo
vode za oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda.
e se namerava na zasebni vodovod priklju iti stavba v lasti osebe, ki ni imetnik
vodnega dovoljenja za rabo vode zaradi oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,
mora lastnik oziroma lastniki stavbe pridobiti vodno dovoljenje za rabo vode iz tega
zasebnega vodovoda.
e je stavba, ki se namerava priklju iti na zasebni vodovod, šesta stanovanjska
stavba ali stavba, v kateri se izvaja gostinska, turisti na ali živilska dejavnost,
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izda vodno
dovoljenje iz prejšnjega odstavka, e je ob ina dolo ila ali potrdila upravljavca
zasebnega vodovoda.
e se namerava na vodni vir, ki napaja zasebni vodovod, ali neposredno na zasebni
vodovod priklju iti nestanovanjska stavba ali gradbeni inženirski objekt, za katerega se
oskrba s pitno vodo ne šteje za storitev javne službe, mora upravljavec take stavbe ali
gradbenega inženirskega objekta pridobiti posebno vodno dovoljenje za rabo vode za
namene izvajanja svoje dejavnosti.
Ne glede na dolo be prvih petih odstavkov tega lena ministrstvo izda vodno
dovoljenje ob ini, e se mora zaradi novega priklopa stavbe na zasebni vodovod
oskrba s pitno vodo izvajati v obliki storitev javne službe, ker je število s pitno vodo
oskrbovanih prebivalcev s stalnim prebivališ em preseglo 50 ali ker je letna povpre na
zmogljivost oskrbe s pitno vodo presegla 10 m3 pitne vode na dan.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora ob ina za upravljavca vodovoda dolo iti osebo,
ki opravlja na vodovodu storitve javne službe, objekti in oprema do tedaj zasebnega
vodovoda pa pridobijo status objektov in opreme javnega vodovoda.
9. len
(evidence)

(1)
(2)

Ob ina mora voditi evidence o upravljavcih javnih in zasebnih vodovodov, ter o
spremembah poro ati pristojnemu ministrstvu.
Podatki iz evidence o vodovodih niso javno dostopni, neposreden dostop do evidence
je omogo en le ministrstvom, pristojnim za zdravje in za obrambo.

III. OPREMLJENOST NASELIJ Z VODOVODOM
10. len
(opremljenost naselij)
(1)

(2)

Poselitveno obmo je z gostoto prebivalstva s stalnim prebivališ em ve kot 5
prebivalcev na ha površine mora biti opremljeno z enim, funkcionalno zaokroženim
javnim vodovodom, e je število prebivalcev, ki stalno prebivajo na tem obmo ju,
ve je od 50, ali e je letna povpre na zmogljivost oskrbe s pitno vodo ve ja od 10 m3
pitne vode na dan.
Poselitveno obmo je z gostoto prebivalstva s stalnim prebivališ em manj kot 5
prebivalcev na ha površine mora biti opremljeno z enim ali ve vodovodi, ki jih
upravljajo:
– izvajalci javne službe, e na oskrbovalnemu obmo ju posameznega vodovoda
stalno prebiva ve kot 50 prebivalcev ali e letna povpre na zmogljivost oskrbe s
pitno vodo presega 10 m3 pitne vode na dan, ali
– upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni oskrbi s pitno vodo, e niso
izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje alineje.
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11. len
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
(1)

(2)

Na oskrbovalnem obmo ju, kjer ob ina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami
javne službe, ni dovoljena oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo. Lastni viri
pitne vode se lahko uporabljajo za namen zagotavljanja rezervnih zmogljivosti in za
prepre evanje prekomerne uporabe pitne vode, vendar le za potrebe zalivanja,
izplakovanja in napajanja doma ih živali.
Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se ne sme uporabljati za lastno
oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
12. len
(obveznost priklju itve na javni vodovod)

(1)

(2)

(3)

e se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu na poselitvenem obmo ju, 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 priklju ka stavbe na sekundarni vodovod.
e se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu na poselitvenem obmo ju, 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, e je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
- oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega
vodovoda je ve ja od 200 m ali
- je izvedba priklju ka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni
vodovod, povezana z nesorazmernimi stroški.
Ob ina v svojem programu komunalnega opremljanja naselij opredeli poselitvena
obmo ja oziroma njihove dele, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo
priklju evali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov priklju itve.

IV. NA RTOVANJE VODOVODA
13. len
(upravni postopki – javna pooblastila)
(1)

Upravljavec javnega vodovoda izdaja smernice za na rtovanje predvidene prostorske
ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom
prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenja), projektne pogoje k idejni zasnovi
(v nadaljnjem besedilu: pogoje), ter soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem
besedilu: soglasja), pri emer mora investitor v vlogi predložiti:
1. za smernice in mnenja:
− dokumentacijo, ki jo dolo a Zakon o prostorskem na rtovanju;
2. za pogoje:
− dokumentacijo, ki jo dolo a Zakon o graditvi objektov;
3. za soglasja na PGD in PZI:
− projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z na rtom vodovodnega
priklju ka;
4. za soglasja za priklju itev:
− projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z na rtom vodovodnega
priklju ka;
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5. za soglasja za ukinitev priklju ka:
− situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in vodovodnim priklju kom v
merilu 1:1000;
− potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spremembi namembnosti
stavbe;
6. za soglasje k spremembam:
− projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
(2)

Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehni ne podatke iz katastra, ki jih izda
upravljavec na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega
lena, upravljavec zara una materialne stroške po merilih in tarifi storitve javne
službe.
14. len
(gradnja novega vodovoda)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Pri na rtovanju komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega obmo ja je
treba zagotoviti, da se nov javni vodovod priklju i na obratujo i javni vodovod.
e priklju itev novega javnega vodovoda ali porabnikov pitne vode na obratujo i javni
vodovod ni možna zaradi nezadostne tehnološke zmogljivosti obratujo ega javnega
vodovoda, ima obnova oziroma rekonstrukcija obratujo ega javnega vodovoda, zlasti
z vidika zmanjševanja vodnih izgub, prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov
pitne vode za nov javni vodovod.
e priklju itev novega javnega vodovoda na obratujo i javni vodovod ni možna zaradi
nezadostnih koli in pitne vode iz vodnih virov pitne vode obratujo ega javnega
vodovoda, ima pove anje zmogljivosti vodnih virov obratujo ega javnega vodovoda
ali njihova nadomestitev z drugimi obratujo imi vodnimi viri prednost pred
zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode za nov javni vodovod.
e je za priklju itev novega javnega vodovoda na obratujo i javni vodovod treba
zagotoviti nove vodne vire pitne vode, ima priklju itev na nov ali obratujo i transportni
vodovod prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode.
Na rtovalec mora merila iz tega lena upoštevati pri izboru variante oskrbe s pitno
vodo pri izvedbi prostorskega akta, ki je podlaga za poseg v prostor objektov in
opreme komunalnega opremljanja predvidenega poselitvenega obmo ja.
15. len
(prednostna raba vode iz vodovoda)

(1)
(2)

(3)

Pri na rtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz vodovodov je treba upoštevati,
da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda za druge namene.
e objekti in naprave javnega vodovoda ne morejo zagotavljati oskrbe s pitno vodo
so asno z zagotavljanjem pogojev hidrantnega omrežja v skladu s predpisom, ki na
podro ju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij, je treba za oskrbo hidrantnega omrežja zagotoviti druge vodne vire, pri
emer morajo biti viri za oskrbo hidrantnega omrežja hidravli no lo eni od javnega
vodovoda, razen e se s priklju kom na javni vodovod izvede samo napajanje
požarnega bazena iz javnega vodovoda.
V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb na objektih ali opremi
vodovoda, zaradi katerih je ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko
upravljavec vodovoda omeji odvzem vode iz vodovoda, pri emer mora upoštevati, da
ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda za druge namene.
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16. len
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)
(1)

(2)

(3)

(4)

Javne vodovode je treba na rtovati tako, da imajo zagotovljene rezervne zmogljivosti
virov pitne vode, s katerimi se pove ujeta zanesljivost in varnost obratovanja javnega
vodovoda, pri emer je treba upoštevati razvojne potrebe oskrbovalnega obmo ja, ki
ga javni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
Vsak javni vodovod mora imeti rezervni vodni vir, iz katerega se lahko v primeru
onesnaženja enega vodnega vira pokriva poraba vode v javnem vodovodu vsaj v
nujnem obsegu porabe, pri emer se za nujni obseg porabe pitne vode šteje
zagotavljanje pitne vode za pitje in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti
za delo in življenje na oskrbovalnem obmo ju.
Rezervni vodni vir je lahko drug neodvisen vodni vir, ki napaja isti javni vodovod.
Rezervni vodni vir je lahko tudi sosednji javni vodovod, e je izveden ustrezen
priklju ek nanj in predviden režim obratovanja obeh javnih vodovodov v takih
primerih.
Upravljavec javnega vodovoda lahko izjemoma nadomesti rezervne vodne vire z
dovažanjem pitne vode za javne vodovode, ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300
prebivalcev s stalnim prebivališ em, pri emer mora za vsakega prebivalca zagotoviti
najmanj 10 litrov pitne vode na dan.
17. len
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)

(1)
(2)

Upravljavec javnega vodovoda mora letno spremljati stanje vodnih izgub v
vodovodnem omrežju ter v primeru, ko vodne izgube onemogo ajo normalno oskrbo,
pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.
Za potrebe izdelave programa ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub mora
upravljavec ugotavljati vodne koli ine, ki so na rpane, transportirane, porabljene in
izgubljene iz javnega vodovoda, in izdelati vodno bilanco. S stalnimi aktivnostmi za
zmanjševanje vodnih izgub mora zagotoviti najmanjše možne izgube.
18. len
(priklju itev stavb na javni vodovod)

(1)
(2)

(3)

(4)

Predvideno poselitveno obmo je mora biti pred dajanjem v uporabo novih stavb ali
gradbenih inženirskih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
opremljeno z javnim vodovodom.
Na predvidenem poselitvenem obmo ju upravljavec javnega vodovoda ne sme
priklju iti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod, e na obmo ju ni
zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in
iš enje komunalne odpadne in padavinske vode.
Na obstoje em ali predvidenem poselitvenem obmo ju upravljavec javnega vodovoda
ne sme priklju iti na javni vodovod nestanovanjskih stavb ali gradbenih inženirskih
objektov, e lastnik stavbe oziroma inženirskega objekta ni pridobil vodnega dovoljenja
in gre za rabo vode iz javnega vodovoda, za katero je treba pridobiti vodno dovoljenje.
Na rtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge opreme priklju ka stavbe na
javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. Priklju ek stavbe na javni vodovod je v
lasti lastnika stavbe.
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(5)

Priklju ek se izvede praviloma za vsakega uporabnika posebej, uporabnik pa lahko
ima tudi ve priklju kov glede na potrebe in ob pogojih, ki so predpisani s tehni nim
pravilnikom.
Za priklju itev objekta na javno vodovodno omrežje mora naro nik z izvajalcem javne
službe skleniti pogodbo o priklju itvi.
K pogodbi mora priložiti:
-

gradbeno dovoljenje
situacijo z vrisanim objektom v merilu M = 1 : 1000
projekt vodovodnega priklju ka
tehnološki projekt za proizvodne objekte, ker se bo voda rabila v tehnološke
namene
potrdilo lokalne skupnosti o pla anem komunalnem prispevku
služnostno pravico za vse zemljiške parcele po katerih poteka vodovodni
priklju ek na javni vodovod

Za obstoje e objekte, ki se ob uveljavitvi tega odloka nahajajo na obmo ju stavbnih
zemljiš , dolo enim z Ob inskim prostorskim na rtom, je izjemoma možno na javno
vodovodno omrežje priklju iti tudi objekte brez gradbenega ali uporabnega
dovoljenja, e je to v interesu investitorja in lokalne skupnosti pod pogojem, da :
investitor oz. lastnik objekta ob ini k vlogi za izdajo odlo be o odmeri
komunalnega prispevka predloži dokazilo o za etem postopku legalizacije objekta
in pred priklju itvijo objekta ob ini pla a komunalni prispevek, ali
da ob vlogi za izdajo odlo be za odmero komunalnega prispevka podpiše izjavo,
s katero prevzema obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja v roku dveh (2)
let po izdaji odlo be o odmeri komunalnega prispevka in vse finan ne in ostale
posledice, ki bi iz tega naslova lahko bremenile lokalno skupnost v zvezi z
omogo eno za asno priklju itvijo njegovega objekta na javno vodovodno
omrežje.
(6)

Možen je tudi za asni priklju ek na omrežje vodovoda. Za asni vodovodni priklju ek je
priklju ek izveden z montažnim vodomernim jaškom, ki ga dolo i upravljalec vodovoda
in vodomerom DN 20. Postavitev jaška se izvede na parcelni meji oz. na lokaciji, ki
dopuš a postavitev vodomernega jaška vendar im bližje javnega vodovoda. Za asni
vodovodni priklju ek na javni vodovod se lahko izvede na zemljiš u, kjer se predvideva
raba vode za gradbene, kmetijske ali druge namene.
Za asni vodovodni priklju ek se lahko izvede za obdobje dveh (2) let.
K vlogi za za asni vodovodni priklju ek je potrebno priložiti:
-

potrdilo lokalne skupnosti o pla anem komunalnem prispevku,
služnostno pravico za vse zemljiške parcele po katerih poteka vodovodni
priklju ek na javni vodovod.

Vsi stroški za izvedbo in ukinitev za asnega vodovodnega priklju ka bremenijo
uporabnika oz. naro nika.

V. OSKRBOVALNI STANDARDI JAVNE SLUŽBE
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19. len
(obseg storitev javne službe in obveznosti uporabnika)
(1)

V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega vodovoda na celotnem
oskrbovalnem obmo ju zagotoviti:
oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe v skladu s predpisi;
pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi
obra una storitev javne službe;
vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
nadzor priklju kov stavb na sekundarni vodovod;
vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priklju enih nanj, v skladu
s predpisom, ki na podro ju varstva pred požari ureja obratovanje javnih
vodovodov in hidrantnih omrežij;
skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode;
izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem
vodovodu v skladu z veljavno zakonodajo;
monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s pitno vodo;
monitoring koli ine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja
javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih
virov;
ozna evanje vodovarstvenih obmo ij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira
pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na
vodovarstvenem obmo ju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno
vodo;
izvajanje in pripravo ob inskega programa razvoja vodovodnega sistema;
izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami;
izdelavo programa oskrbe s pitno vodo, ki ga potrdi ob inski svet in vodenje
evidenc, ki jih dolo a Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

(2)

Upravljavec javnega vodovoda organizira na stroške upravljavcev zasebnih
vodovodov, ki so namenjeni lastni oskrbi s pitno vodo, njihovo stalno izobraževanje, pri
emer mora izobraževanje vsebovati tehni ne in zdravstvene vidike oskrbe
prebivalstva s pitno vodo.

(3)

Uporabnik je fizi na ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik objekta, dela objekta ali
utrjenega zemljiš a na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto, priklju enega na javno
vodovodno omrežje. V primeru, da uporabnik objekt ali del objekta, preda v najem, je
dolžan skleniti sporazum o na inu pla evanja stroškov javne storitve in poroštvih.
Obveznosti uporabnika so:
- redno vzdrževanje internega omrežja, vodomernega mesta in internega
hidrantnega omrežja;
- zaš ita vodomernega mesta in vodomera pred zmrzovanjem in poškodovanjem;
- upravljavcu omogo iti nemoten dostop do vodomernega mesta;
- upravljavcu omogo iti pregled ustreznosti priklju ka stavbe;
- upravljavcu omogo iti vzor enje pitne vode na internem vodovodnem omrežju;
- obveš anje upravljavca o okvarah na javnem vodovodu in priklju ku stavbe, ter
omogo anje izvedbe odprave okvare in obnove;
- pisno obveš anje upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah
na stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obra un vode;
- redno pla evanje storitev upravljavcu;
- urejanje medsebojnih delitev stroškov v ve stanovanjskih stavbah;
- izvrševanje var evalnih in ostalih ukrepov v primeru višje sile ali upravi ene
prekinitve dobave pitne vode;
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20. len
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
(1)

V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec
zasebnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem obmo ju zagotoviti:
oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod enakimi pogoji v skladu
s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb;
redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vodovoda;
vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priklju enih nanj, v
skladu s predpisom, ki na podro ju varstva pred požari ureja obratovanje
javnih vodovodov in hidrantnih omrežij;
nadzor priklju kov stavb na zasebni vodovod;
monitoring koli ine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja
zasebnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz
vodnih virov;
obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev zasebnih vodovodov, ki ga
organizira upravljavec javnega vodovoda;
meritve koli in dobavljene vode in obra un storitev;
vodenje evidenc iz 26. lena pravilnika.

(2)

Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati projektnih pogojev in soglasij k
projektnim rešitvam ter smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov in urejanje prostora.
21. len
(storitve v zvezi s priklju ki stavb na vodovod)

(1)
(2)

(3)

Priklju ek stavbe na vodovod je del javnega ali zasebnega vodovoda, ki se nahaja med
sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku.
Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priklju ek stavbe na sekundarni
vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora dopustiti preverjanje in delovanje
cevovoda in opreme priklju ka stavbe na vodovod ter njegovo investicijsko in teko e
vzdrževanje in pla ati storjene storitve javne službe v skladu s tarifo za storitve
vzdrževanja priklju kov stavbe na vodovod.
Upravljavec javnega vodovoda mora voditi evidence o stavbah in opremi priklju kov
stavb na vodovod in trasah teh priklju kov.
22. len
(prenos novozgrajenih vodovodov na Mestno ob ino Novo mesto )

(1)

(2)

Kadar je s pogodbo o opremljanju dolo eno, da bo novozgrajeno vodovodno omrežje s
pripadajo imi objekti obravnavano kot javni vodovod, je investitor novozgrajenih
vodovodnih objektov in omrežja dolžan po kon ani gradnji s pogodbo le-te predati v
last ob ini.
Za prevzem objektov in omrežij vodovoda iz prvega odstavka tega lena mora biti
predložena naslednja dokumentacija:
gradbeno dovoljenje,
projekt izvedenih del,
geodetski na rt novega stanja,
zapisnik o opravljenih tla nih preskusih,
poro ilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti vodovodnega omrežja in pitne vode
meritve hidrantnega omrežja,
zapisnik o uspešnem tehni nem pregledu,
uporabno dovoljenje,

14

garancijske izjave,
overjene služnostne pogodbe ali pogodbe.

23. len
(kataster javnega vodovoda)
(1)
(2)
(3)

(4)

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda zagotavlja izvajalec
javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi. Stroški se krijejo iz prora unskih
sredstev Mestne ob ine Novo mesto.
V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o objektih in opremi sekundarnega,
primarnega in transportnega vodovoda in hidrantnih omrežjih in hidrantih, e so
oskrbovani iz javnega vodovoda.
Objekti in naprave javnega vodovoda, ki se evidentirajo v katastru javnega vodovoda,
so vodovodna cev, vodohran, rpališ e, razbremenilnik, jašek, obmo je objekta
vodovoda, naprave za obdelavo pitne vode, zajetje, objekt za bogatenje ali aktivno
zaš ito vodonosnika in druga oprema in objekti.
Lokacija objektov in opreme se vodi v skladu s predpisom, ki ureja vodenje zbirnega
katastra gospodarske javne infrastrukture.
24. len
(uporaba javnih hidrantov)

(1)

(2)
(3)

(4)

Hidranti na javnem omrežju so objekti in naprave kolektivne rabe, namenjeni
zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
Sredstva za pokrivanje stroškov vzdrževanja, obratovanja hidrantnega omrežja in
porabljene pitne vode upravljavcu javnega vodovoda zagotavlja Mestna ob ina Novo
mesto iz prora unskih sredstev.
Odvzem vode iz javnega hidranta je dovoljen samo s predhodnim soglasjem
upravljavca, ki dolo i mesto in pogoje za odvzem vode.
Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov, in za druge intervencije ob naravnih
in drugih nesre ah brez poprejšnjega soglasja upravljavca. V tem primeru mora
uporabnik naknadno obvestiti upravljavca vodovoda o uporabi, trajanju in koli ini
odvzete vode.
Gasilska društva so dolžna izvajati stalen nadzor nad uporabo hidrantov in upravljavcu
sprotno sporo ati vsak odvzem in koli ino odvzete vode ter sporo iti morebitne
tehni ne pomanjkljivosti in nepravilnosti pri uporabi hidrantov. Podatke o hidrantih vodi
upravljavec v registru hidrantov. Povzro itelj odgovarja za škodo, ki je nastala na
hidrantu po njegovi krivdi.
25. len
(varovanje obstoje e infrastrukture)

(1)

(2)

Vsakdo, ki na obmo ju javnega in zasebnega vodovoda, oziroma vodovodnega
priklju ka izvaja dela, ki lahko škodno vplivajo na vodovodne objekte in naprave, je
dolžan pred za etkom del pri upravljavcu naro iti podatke o poteku vodovoda s pogoji
za izvedbo del.
V primeru nastalih poškodb je povzro itelj škode dolžan nemudoma obvestiti
upravljavca o kraju, asu in vrsti poškodbe, ter upravljavcu naro iti popravilo in
poravnati stroške popravila nastale poškodbe in stroške odte ene vode.
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VI. VIRI FINANCIRANJA IN NA IN OBRA UNAVANJA STORITEV OBVEZNE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO
26. len
(viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
1. Prihodek od prodane vode
2. Sredstva ob inskega prora una
3. Sredstva državnega prora una in državnih skladov
4. Dotacije in subvencije
5. Komunalni prispevek in ostali prispevki ob anov
6. Druga sredstva
27. len
(zara unavanje storitev)
Uporabniki so dolžni kriti stroške storitev oskrbe s pitno vodo od dneva priklju itve na javno
vodovodno omrežje.
28. len
V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo se uporabnikom zara unavajo naslednje storitve
javne službe:
– oskrba s pitno vodo (vodarina in omrežnina)
– nadzor in vzdrževanje vodomerov,
– nadzor in vzdrževanje priklju kov stavb.
Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo so
razdeljeni v naslednje skupine:
- gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti
- vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
29. len
(elementi cene storitve gospodarske javne službe)
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine, vodarine in stroškov
vodnih povra il, ki se pri kalkulaciji cene in na ra unu prikazujejo lo eno.
30. len
(omrežnina)
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Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na obmo ju ob ine, ki je potrebna za
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in zajemajo:
-

stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura ali stroške
najemnine infrastrukture te javne službe,
stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
stroške odškodnin, ki vklju ujejo odškodnine za služnost in povzro eno škodo povezano z
gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
finan ne odhodke ki vklju ujejo obresti in druge stroške povezane z dolžniškim
financiranjem izgradnje infrastrukture.

Omrežnina se zara unava uporabnikom za storitve oskrbe s pitno vodo, dolo i se na letni ravni
in se lahko obra una mese no v evrih, glede na faktor, oblikovan po razli nih zmogljivostih
vodovodnih priklju kov, dolo enih z nazivnim premerom vodomera (DN) in pretokom Q max
(m3/h), skladno z naslednjo preglednico:
VODOMER (DN)
DN 13
DN 20
DN 25
DN 32
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150

PRETOK Q max (m3/h)
3
5
7
12
30
100
150
300

FAKTOR
1,00
1,67
2,50
4,00
10,00
33,33
50,00
100,00

V primeru, da je stavba opremljena z obra unskim vodomerom, ki ni naveden v preglednici iz
prvega odstavka tega lena, se za tak vodomer izra una sorazmeren faktor omrežnine z
upoštevanjem dejanskega pretoka tega vodomera.
V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo ni
opremljena z vodomerom, se obra una omrežnina, ki je dolo ena za vodomer DN 20.
31. len
(vodarina)
Stroški vodarine vklju ujejo:
- proizvajalne stroške (stroški materiala in storitev)
- splošne stroške izvajanja javne službe (uprava, nabava, prodaja)
- donos na vložena sredstva izvajalca (v višini donosa zadnje izdane obveznice RS pove ane
za 1 odstotno to ko)
32. len
(obra un vodarine)
Koli ina porabljene vode iz javnega vodovodnega omrežja se meri v m3 po stanju od itanem
na vodomeru. Stanje na vodomeru se od itava praviloma na vsake štiri mesece za
gospodinjstva, za ve je odjemalce (industrijo in ve stanovanjske stavbe) pa vsak mesec.
Znotraj obra unskega obdobja uporabnik mese no pla uje akontacije za predvideno porabo
vode, ki je enaka povpre ni porabi vode posameznega uporabnika v preteklem obra unskem
obdobju. Upravljavec lahko dolo i akontacije tudi druga e.
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Višino akontacije praviloma dolo i upravljavec, uporabnik pa ima pravico zahtevati
spremembo višine akontacije.
V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je vodomer v okvari in ni mogo e od itati
dejanske porabe vode, se za as od zadnjega od itka do ugotovitve okvare vodomera
poraba pitne vode obra una v višini uporabnikove povpre ne porabe v preteklem letu.
Koli ina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu brez vodomera, se dolo i na osnovi
predpisane koli ine iz uredbe o okoljskih dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu vode se
uporabniku obra una porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega priklju ka
oziroma najmanj za obdobje enega leta.
Uporabnik brez predhodnega dogovora z upravljavcem ne sme odvzemati pitne vode iz
javnega hidranta. Za posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se kršitelju
zara una porabljena voda v višini predpisane koli ine za zagotavljanje požarne varnosti, ki
znaša 72 m3.
Normirana poraba se za stavbe, opremljene z obra unskimi vodomeri, dolo i z
upoštevanjem zmogljivosti vodomerov in faktorjev, navedenih v preglednici iz drugega
odstavka 30. lena, pri emer se za vodomer DN 13 upošteva normalna poraba, ki znaša 0,6
m3 pitne vode na dan. V ve stanovanjskih stavbah se normirana poraba lahko dolo i glede
na dejansko število oseb, ki prebivajo v stavbi, s tem, da se upošteva poraba 0,15 m3 na
osebo na dan.
Ne glede na dolo be prejšnjega odstavka tega lena, se za nestanovanjske stavbe,
stanovanjske stavbe za posebne namene in gradbene inženirske objekte celotna poraba
upošteva kot normalna poraba pitne vode.
Poraba pitne vode, ki je na letni ravni ve ja od normirane porabe iz drugega in tretjega
odstavka tega lena, je prekomerna poraba pitne vode, katere cena se pove a za 50%.
Obra unava se lahko v mese nih akontacijah, dolo enih glede na dejansko prekomerno
porabo v preteklem obra unskem obdobju.
33. len
(vodna povra ila)
Stroški vodnih povra il so stroški v skladu s predpisi, ki dolo ajo vodna povra ila in se
praviloma obra unajo mese no.
34. len
(števnina)
Uporabniki pla ujejo števnino mese no, uporablja pa se za vzdrževanje, menjavo in overjanje
vodomerov. Mese ni znesek števnine se izra una kot zmnožek nazivnega premera (DN)
vgrajenega vodomera in konstante (K1), ki predstavlja stroške vzdrževanja in zamenjave
vodomerov, za 1 mm nazivnega premera vgrajenega vodomera.
Št ( ) = DN(mm) • K1 ( /mm)
Števnina za obto ne (kombinirane) vodomere se izra una kot zmnožek nazivnega premera
(DN) vgrajenega vodomera in konstante (K1) pomnožene z 3.
Št.k. ( ) = DN(mm) • 3 • K1 ( /mm)
35. len
18

(vzdrževanje priklju ka)
Vzdrževanje priklju ka stavbe je pla ilo storitve upravljavca, ki jo mese no pla ujejo
uporabniki, uporablja pa se za preverjanje izgradnje in delovanja cevovoda in opreme
priklju ka stavbe na sekundarni vodovod, vodenje predpisanih evidenc o opremi priklju kov
stavb, trasah teh priklju kov ter njihovo investicijsko in teko e vzdrževanje.
Mese ni znesek za vzdrževanje priklju ka stavbe se izra una kot zmnožek nazivnega
premera priklju ne cevi v mm, faktorja dolžine (do 50 metrov dolžine priklju ka je faktor 1, za
vsak nadaljnji meter pa se pove a za 0,02) in konstante (K2), ki predstavlja stroške
povezane s preverjanjem izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priklju ka stavbe na
sekundarni vodovod ter njegovim vzdrževanjem za 1 mm nazivnega premera cevi priklju ka.
36. len
(cene storitev GJS)
Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pripravi izvajalec javne službe
skladno z dolo ili tega odloka in zakonskimi predpisi o dolo anju cen komunalnih storitev v
republiki Sloveniji, potrjuje pa jih ob inski svet.
Na potrjene cene se obra una še DDV v skladu z Zakonom o DDV.
37. len
(subvencioniranje storitve GJS)
Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitve posamezne javne službe samo za prvo
skupino uporabnikom v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, ne
more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo stroški izvajalca in javnih dajatev.
38. len
(odpis vodarine)
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se zaradi okvare na notranji vodovodni
napeljavi pojavi izjemno velika poraba vode, delno odpiše stroške vodarine in vodnih povra il
v skladu z Internim pravilnikom upravljavca o na inu obra unavanja vode v primeru ve jega
izliva.
39. len
(nepla evanje storitev GJS)
Zaradi nepla evanja oziroma zamud pri pla evanju zara unanih stroškov oskrbe s pitno vodo
lahko izvajalec gospodarske javne službe uporabniku po izpeljanem postopku obveš anja v
skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo odklopi vodovodni priklju ek.
VII. MERITVE, OD ITAVANJE IN OBRA UN
40. len
(uporaba vodomerov)
(1)
(2)

Glavni obra unski vodomer je sestavni del vodovodnega priklju ka in je namenjen
merjenju porabe pitne vode. Od itavanje vodomera je v pristojnosti upravljavca.
Vodomer se vgrajuje v predpisan vodomerni jašek, ki ga dolo i upravljalec.
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(3)

Lokacijo vodomernega jaška dolo i upravljalec in se praviloma postavlja na parcelni
meji najbližje javnemu vodovodu.
Vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih za standardizacijo in meroslovje.
Vodomere nameš a, zamenjuje in vzdržuje izklju no upravljavec na stroške
uporabnika.
Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izredno kontrolo vodomerne naprave. e
vodomer deluje izven meja predpisane to nosti v škodo uporabnika, nosi stroške
kontrole uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.
Odštevalni vodomeri so del interne instalaciji za vodomerno napravo, zato niso v
upravljanju in vzdrževanju upravljalca.

(4)
(5)
(6)
(7)

VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV
41. len
(evidence uporabnikov)
(1)
(2)

Za potrebe poslovanja upravljavec vodi in vzdržuje evidenco uporabnikov.
Osnovna evidenca uporabnikov za fizi ne osebe vsebuje naslednje podatke:
- šifro uporabnika;
- ime, priimek in naslov stalnega ali za asnega prebivališ a nosilca gospodinjstva
(ulica, kraj, hišna številka, število oseb v gospodinjstvu);
- znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti;
- datum vnosa podatkov.

(3)

Upravljavec lahko za posameznega uporabnika z njegovim soglasjem zbira tudi
podatke o:
– zaposlitev;
– številko osebnega ra una;
– dav no številko;
– delež lastništva;
– EMŠO.

(4)

Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne podjetnike vsebuje naslednje
podatke:
– šifro uporabnika in pla nika;
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika;
– naslov;
– transakcijski ra un;
– dav no številko;
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti;
– datum vnosa podatkov.
Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi naslednje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priklju nem cevovodu;
– lastništvo nepremi nine.

(5)

42. len
(dodatne evidence v ve stanovanjskih stavbah)
(1)
–
–

Uporabniki ter upravniki ve stanovanjskih stavb morajo upravljavca pravo asno pisno
obveš ati o:
statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in
odjemalcem;
vseh spremembah naslova za dostavo ra unov in drugih podatkih ter skrbeti, da tudi
njihov pravni naslednik vstopi v obstoje e razmerje.
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(2)
–
–
–
–
(3)

Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od prvega naslednjega obra unskega
obdobja in obsega:
ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega odjemalca;
listino o prenosu lastninske pravice;
številko in naslov odjemnega mesta;
podpisano izjavo novega uporabnika na obrazcu upravljavca, da vstopa v že
sklenjeno pogodbeno razmerje.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti zavezan dotedanji uporabnik.
43. len
(pridobivanje evidenc)

Upravljavec pridobiva evidence od uporabnikov, upravnikov, organov lokalne skupnosti,
državnih organov in služb, ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o
javnih gospodarskih službah.
44. len
(pla ilo, ugovor na ra un in opominjanje)
Uporabnik mora pla ati zara unano storitev najpozneje v osemnajstih (18) dneh od datuma
izstavitve ra una, razen e zakon ne dolo a druga e. Po izteku roka pla ila, dolo enega v
opominu, lahko upravljavec na stroške uporabnika prekine dobavo vode, ter za ne postopek
izterjave po sodni poti. Reklamacija uporabnika na prejeti ra un mora biti pisna, podana v
roku osmih (8) dni od datuma izstavitve ra una.
45. len
(izstavitev ra una)
(1)

e je v stavbi ve uporabnikov in je nameš en samo en glavni obra unski vodomer, se
ra un lahko izstavi:
– upravniku ve stanovanjske stavbe; v tem primeru upravnik razdeli stroške na
posamezne uporabnike znotraj stavbe in v celoti poravna ra un upravljavcu;
– vsakemu uporabniku posebej, e vsi uporabniki v stavbi ali upravnik v njihovem
imenu, sklene pisni dogovor z upravljavcem glede na ina obra una, klju a delitve,
ki mora biti za vse uporabnike enoten in pla ila nastalih stroškov takšne delitve.
IX. PREKINITEV DOBAVE VODE
46. len
(prekinitev dobave uporabniku po uradni dolžnosti in na zahtevo uporabnika)

(1) Upravljavec je dolžan uporabniku prekiniti dobavo pitne vode v naslednjih primerih:
- e je bil priklju ek na javno vodovodno omrežje izdelan brez soglasja oziroma v
nasprotju s soglasjem upravljavca ali brez nadzora ter prevzema s strani upravljavca;
- e vodomerni jašek ali interna instalacija uporabnika ni tehni no ustrezna in je zaradi
tega ogrožena kakovost pitne vode v omrežju javnega vodovoda;
- e uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priklju itev drugega uporabnika na svoje
interno omrežje;
- e notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim
uporabnikom in uporabnik oviranja no e odstraniti;
- e uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo (na vodomeru) ali kako
druga e spremeni na in izvedbe priklju ka;
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- e uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima
v upravljanju upravljavec;
- e uporabnik krši navodila, priporo ila in predpise o var evanju z vodo v izrednih
primerih (redukcije);
- e uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nujnih vzdrževalnih del na javnem
vodovodu in priklju ku stavbe;
- e uporabnik onemogo a upravljavcu od itavanje in pregled vodomerne naprave
- e uporabnik ne pla a ra una za dobavo vode;
- e uporabniki v ve stanovanjski stavbi ne uredijo medsebojnih razmerij in zaradi tega
ne pla ujejo porabljene vode;
- e uporabniku preneha veljavnost za asnega priklju ka.
(2) Dobava vode se prekine do odprave vzroka za prekinitev. Za vnovi no vzpostavitev
dobave vode mora uporabnik pla ati vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa
odklopa po ceniku upravljavca.
(3) Na zahtevo uporabnika, zaradi opustitve uporabe stavbe, je upravljavec dolžan za asno
prekiniti dobavo pitne vode uporabniku. Stroške prekinitve dobave in vnovi ne
priklju itve pitne vode pla a uporabnik po ceniku upravljavca.
47. len
(prekinitev dobave uporabnikom za krajši as)
(1)

Upravljavec ima pravico brez odškodninske odgovornosti do uporabnika prekiniti
dobavo vode za krajši as zaradi na rtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del na
omrežju, odprave okvar ali zaradi višje sile. Za na rtovana vzdrževalna in investicijska
dela mora preko lokalnih sredstev javnega obveš anja obvestiti uporabnike o prekinitvi
vode vsaj 1 dan pred prekinitvijo dobave vode, oziroma takoj v primeru prekinitve vode
zaradi višje sile.
V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja pristojnih institucij je upravljavec
dolžan obveš ati uporabnike o izvajanju posebnih ukrepov glede uporabe vode.

(2)

48. len
(ukrepi ob pomanjkanju vode)
V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju, župan Mestne ob ine Novo mesto na predlog
upravljavca izda sklep o var evanju s pitno vodo, v katerem dolo i stopnjo var evanja in
posameznim skupinam omeji uporabo vode.
X. NADZOR IN KAZENSKE DOLO BE
49. len
(inšpekcijski organ)
-

Nadzor nad izvajanjem dolo b tega odloka opravlja Ob inski inšpektorat Mestne
ob ine Novo mesto.
Vodenje postopka, izdajo pla ilnih nalogov in odlo b o prekrških zoper dolo be tega
odloka izvaja Ob inski inšpektorat Mestne ob ine Novo mesto.
Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve dolo il odloka in kršitelje prijaviti
Ob inskemu inšpektoratu Mestne ob ine Novo mesto.
50. len
(globe)
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(1)

Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – upravljavec javnega
vodovoda, e:
– ravna v nasprotju s 13. lenom;
– ravna v nasprotju z 17. lenom;
– ravna v nasprotju z 18. lenom;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19. lena;
– ravna v nasprotju s 46. lenom;
– ravna v nasprotju z 47. lenom.

(2)

Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega lena odgovorna
oseba pravne osebe.

(3)

Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – upravljavec zasebnega
vodovoda, e:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 5. lena;
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. lena;
– ravna v nasprotju z 8. lenom;
– ravna v nasprotju z 20. lenom;
– ravna v nasprotju z 47. lenom.

(4)

Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretjega odstavka tega lena odgovorna
oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ter
posameznik – upravljavec zasebnega vodovoda.

(5)

Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, e:
– ravna v nasprotju z 8. lenom;
– ravna v nasprotju z 11. lenom;
– ravna v nasprotju z 12. lenom;
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. lena;
– ravna v nasprotju z 21. lenom;
– ravna v nasprotju s 24. lenom;
– ravna v nasprotju z 4 in 5 odstavkom 32. lena;
– ravna v nasprotju s 42. lenom.

(6)

Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz petega odstavka tega lena odgovorna
oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ter
posameznik.

(7)

Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec del – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, e ravna v
nasprotju s 24. lenom.

(8)

Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz sedmega odstavka tega lena
odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.

(9) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, e:
– ravna v nasprotju z 8. lenom;
– ravna v nasprotju z 11. lenom;
– ravna v nasprotju z 12. lenom;
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. lena;
– ravna v nasprotju z 21. lenom;
– ravna v nasprotju s 24. lenom;
– ravna v nasprotju z 4 in 5 odstavkom 32. lena;
– ravna v nasprotju s 42. lenom.
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(10) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek upravnik ve stanovanjske stavbe –
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, e:
– ravna v nasprotju s 42. lenom;
(11) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz desetega odstavka tega lena
odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
XI. PREHODNE IN KON NE DOLO BE
51. len
(prehodni roki)
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

Izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih obmo jih mora Mestna ob ina
Novo mesto zagotoviti do 31. decembra 2015.
Lastniki obstoje ih stavb, ki si zagotavljajo oskrbo s pitno vodo iz zasebnih vodovodov,
morajo prilagoditi oskrbo s pitno vodo zahtevam tega pravilnika najpozneje do 31. 12.
2010.
e obstoje a poselitvena obmo ja, kjer mora ob ina zagotavljati opravljanje storitev
javne službe, niso opremljena ali niso v celoti opremljena z javnim vodovodom, je
oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov dovoljena, dokler ob ina ne vzpostavi
pogojev za priklju itev stavb na sekundarni vodovod, vendar najpozneje do 31.
decembra 2015. Za ta as mora ob ina potrditi upravljavca zasebnega vodovoda po
pogojih in na inu dolo enem v 6. lenu tega odloka.
Obratujo e vodovodne sisteme na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto v zasebni
lasti, ki oskrbujejo ve kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališ em in z letno povpre no
zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, ve jo od 10 m3 pitne vode na dan, morajo lastniki
zasebnega vodovodnega sistema, oziroma imetniki vodnega dovoljenja za lastno
oskrbo s pitno vode preko Mestne ob ine Novo mesto prenesti v upravljanje izvajalcu
javne službe najkasneje do 31. 12. 2015.
Upravljavec javnega vodovoda mora pri eti z vzdrževanjem priklju kov obstoje ih
stavb takoj po uveljavitvi tarife iz 28. lena (1. odstavek, 3. alineja), , oziroma
najpozneje v roku treh let po uveljavitvi tega odloka.
Vodenje katastra javnega vodovoda mora Mestna ob ina Novo mesto zagotoviti v
okviru javne službe ob uveljavitvi tega odloka.
Do uveljavitve predpisa, ki na podro ju varstva pred požari ureja obratovanje javnih
vodovodov in hidrantnih omrežij mora Mestna ob ina Novo mesto zagotavljati sredstva
za vzdrževanje in obratovanje hidrantnega omrežja iz prora una Mestne ob ine Novo
mesto.
Tehni ni pravilnik iz 1. lena tega odloka sprejme Ob inski svet Mestne ob ine Novo
mesto v roku dveh (2) let od uveljavitve tega odloka.
52. len
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni ob ini
Novo mesto (Uradni list št. RS 115/2000), Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo v
Mestni ob ini Novo mesto (Uradni list RS št. 31/2005) Tarifni pravilnik za obra un oskrbe z
vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
(Uradni list št. 115/2000) in Tarifni pravilnik o spremembah Tarifnega pravilnika za obra un
oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo
mesto d.o.o. (Uradni list RS št. 102/2005), 47. in 64. len Tehni nega pravilnika o javnem
vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00).
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53. len
(veljavnost odloka)
Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Novo mesto, dne
Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojz Muhi l.r.

25

