Številka: 3541-19/2019-1
Datum: 11. 11. 2019

NASLOV:

Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Žalec – 1. obravnava

PRAVNA PODLAGA :

Na podlagi 3., 7., 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg
in 84/18 – ZIURKOE), 3., 17., 26., 192. in 202. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16
in 15/17 – odl. US), 7. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 69/12 in 22/17), 7. člena Statuta Občine Polzela
(Uradni list RS, št. Polzelan – Uradne objave, št. 4/16), 6. člena
Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13), 6. člena
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in
60/15), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št.
17/10 in 53/10) in 10. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 29/13 in 23/17).

PREDLAGATELJ:

Jože KUŽNIK, župan

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec v 1.
obravnavi ter se ga poda v 30 dnevno javno razpravo.

.

SKUPNA OBRAZLOŽITEV
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor
in Žalec – 1. obravnava
I.

UVOD

1.1

Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom odlokov:
✓ Odloka se sprejemata v enotni obliki v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec (v nadaljevanju občine).
✓ Odloka urejata oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode na celotnem območju občin, ne glede na način izvajanja in status izvajalca
obvezne občinske gospodarske javne službe.
✓ Odloka določata obseg in način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: javne službe) ter druge ukrepe in normative,
povezane z oskrbo uporabnikov.

Aktualna odloka sta bila obravnavana v vseh občinah in sprejeta v letu 2012. Pri pripravi predloga
novih odlokov smo se odločili, da v občinskem odloku uredimo tista področja, ki v veljavnih
državnih predpisih niso ustrezno urejena na ravni občin. Vsebine predpisov neposredno ne
prepisujemo več v odloke. Na ta način bomo lažje zagotovili skladnost odlokov z vsakokratnimi
spremembami državnih predpisov, ki se jim v prihodnje ne moremo izogniti. Pri pripravi predloga
so sodelovali predstavniki občin in zunanji strokovni sodelavci s področja prava.
II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV ODLOKOV
2.1

Splošne določbe

Odloka določata način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe za :
✓ oskrbo s pitno vodo,
✓ odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
2.2

Namen odlokov
✓ zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo ter učinkovito izvajanje javne
službe,
✓ uskladitev/prilagoditev z veljavnimi državnimi predpisi,
✓ zagotoviti ustrezno in učinkovito pravno varstvo za uporabnike storitev in izvajalce javne
službe,
✓ zagotavljanje trajnostnega razvoja, virov financiranja in nadzora izvajanja javne službe.

2.3

Organiziranost in območje izvajanja javne službe

Občine so lastnice objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne
in padavinske odpadne vode in zagotavljajo izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na
celotnem območju občin v obsegu in pod pogoji, določenimi z odlokoma.

Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno, službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter upravljavec objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo
in odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec je Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
(v nadaljevanju izvajalec). Na mejnih območji so za posamezno dejavnost v odlokih opredeljeni
tudi drugi izvajalci javne službe.
Oskrba s pitno vodo se na območju občin izvaja na vodovodnih sistemih, ki so v lasti občin
Posamezna razmerja v zvezi z vodovodnimi sistemi, vzdrževanjem in obnovo, opremljenostjo
naselij in priključki so opredeljena v 8.-15. členu predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo.
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode se na območju občin izvaja v
okviru javnih kanalizacijskih sistemov ali individualno (obstoječe greznice in individualne
komunalne čistilne naprave). Posamezna razmerja v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih
voda so opredeljena v 12.-24. členu predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode.
V obeh odlokih smo tokrat nedvoumno določili pogoj obvezne priključitve na javno infrastrukturo
in ga uskladili z ostalimi občinskimi akti. Oddaljenost parcele od javne infrastrukture, ki je
osnova za obveznost priključitve je 100 m.
Pogoji izvajanja javne službe

2.4

Pogoji določajo upravne postopke – javna pooblastila povezana s priključevanjem obstoječih ali
novih objektov na javno infrastrukturo. Vsebina poglavja Upravni postopki – javna pooblastila v
obeh predlogih odlokov je usklajena z Gradbenim zakonom in podzakonskimi akti.
Viri financiranja javne službe

2.5

Javna služba se financira iz cene storitev javne službe, proračunskih sredstev občin in drugih
virov.
Oskrbovalni standardi javne službe

2.6

Oskrbovalni standardi določajo predvsem obveznosti izvajalca javne službe, v okviru tega pa
pripravo Programa oskrbe s pitno vodo in Programa odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode.
III. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
Nadzor nad izvajanjem določb predlaganih odlokov opravljajo pristojni organi občinskih uprav.
Ob tem smo prilagodili obseg kršitev in višino kazni, priporočilom državnih inšpekcijskih služb.
Predlagane kazni za fizične osebe so nižje, ker želimo s tem zavezance vzpodbuditi predvsem k
spoštovanju zakonodaje.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Z dnem uveljavitve predlaganih odlokov prenehajo veljati naslednji odloki :
-

Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS številka 1/2012)
Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter
padavinskih vod v občini Žalec (Uradni list RS št. 1/2012).

Odloka začneta veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in glasilih
občin.

Pripravil :
Vodja tehnične službe JKP Žalec d.o.o.
Igor Glušič, univ. dipl. inž. grad.

