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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s
pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor, Vransko in Žalec – skrajšani postopek

PRAVNA PODLAGA :

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, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE), 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, 49/20 ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 158/20, 44/22 - ZVO-2), 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, 27/17 ZPro, 73/19 - odl. US, 175/20 - ZIUOPDVE, 5/21 - odl.
US, 15/21 - ZDUOP, 123/21 - ZPrCP-F, 206/21 - ZDUPŠOP), 7.
člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in
22/17), 7. člena Statuta Občine Polzela (Polzela ( Polzelan,
poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/22 – uradno
prečiščeno besedilo), 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 20. člena Statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17)

PREDLAGATELJ:

Jože KUŽNIK, župan

PREDLOG SKLEPA

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s
pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec v prvi in drugi obravnavi.
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s
pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec.

O b r a z l o ž i t e v:

1. Razlog za sprejem odloka:
Trenutno veljavni Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec (v nadaljevanju: Odlok) je bil sprejet v enotni obliki v vseh občinah spodnje Savinjske
doline (v nadaljevanju: SSD) in objavljen dne 6.4.2020 v Uradnem listu RS št. 45/2020.
Odlok v 40. členu določa pogoje za prenos zasebnih ali lokalnih vodovodov v last posamezne (krajevno
pristojne) občine SSD. Ugotavlja se, da so obstoječi, v Odloku zapisani pogoji za prenos obstoječega
lokalnega vodovoda težko izvedljivi oz. uresničljivi. S predlogom spremembe 40. člena se poenostavlja
pogoje za prenos zasebnih oz. lokalnih vodovodov v last občine, zato da se bo lahko postopke hitreje
realiziralo, pri čemer pa se ne opusti skrbi nad zagotavljanjem varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo,
učinkovitega izvajanja javne službe ter zagotavljanja trajnostnega razvoja, virov financiranja in nadzora
izvajanja javne službe.
Predlog spremembe Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec se sprejema v enakem besedilu v vseh občinah SSD. Ker gre za manj zahtevne
spremembe odloka, se predlaga sprejem akta po hitrem postopku. Predlog odloka je bil obravnavan in
sprejet na 30. seji Sveta ustanoviteljev JKP Žalec d.o.o.
2. Prikaz sprememb
40. člen
(prenos zasebnih ali lokalnih vodovodov)
(1) Obstoječi vodovod (zasebni, lokalni ali vaški vodovod ipd.), ki ni v lasti posamezne občine, se lahko
prenese v lastništvo občine na podlagi sklenjene pogodbe med vsemi solastniki in občinopodanega
soglasja lastnikov.
(2) Za prenos obstoječega vodovoda iz prvega odstavka tega člena v last občine in upravljanje izvajalcu,
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
− vodovodni objekti in omrežje morajo zagotavljati dobavo zadostne količine zdravstveno ustrezne
pitne vode,
− vodovodno omrežje, ki se predaja, mora imeti vso dokumentacijo (projekt izvedenih del – če je
izdelan, elaborat geodetskega posnetka – če je izdelan, popis in načrt vodovodnega omrežja,
evidenco priključkov uporabnikov, vodno dovoljenje, strokovne podlage za pripravo akta o
zavarovanju vodnih teles vodnih virov);
− vodovodno omrežje mora biti skladno s tem odlokom in tehničnim pravilnikom;
− cenitev vodovodnega omrežja s strani pooblaščenega cenilca;
− pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski pregled vodovodnega omrežja in narediti
zapisnik o pomanjkljivostih na vodovodnem omrežju;
− sprejet in finančno ovrednoten ter s strani občine mora biti potrjen načrt obnovitvenih vlaganj v
vodovodno omrežje, da bo v planiranem roku vodovodno omrežje skladno s tem odlokom in
tehničnim pravilnikom. Sprejeti je potrebno tudi plan pridobitve služnostnih pogodb za vzdrževanje
vodovoda;
− lastniki objektov, ki so priključeni na vodovodno omrežje, morajo v roku šestih mesecev od
prevzema vodovodnega omrežja izvajalcu na lastne stroške dopustiti vgradnjo vodomera v zunanjem
vodomernem jašku in cestnega ventila;
− izvedena morata biti pregled trase in tlačni preizkus hišnega vodovodnega priključka;
− zunanji vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni skladno s tehničnim pravilnikom;
− urejene morajo biti vse služnostne pogodbe za vzdrževanje vodovodnega omrežja;
− urejena mora biti lastninska stvarna pravica na zemljiščih, na katerih so zgrajeni objekti, ki so del
vodovodnega omrežja.

3. Cilji odloka
Cilj predlagane spremembe je zagotoviti prenos zgrajenih vodovodnih sistemov v last občine in s tem
ohranjati obstoječe vodne vire.
4. Ocena finančnih in drugih posledic
Sprejem odloka za proračun občine Polzela ne bo imel finančnih posledic.
5. Predlog Občinskemu svetu
Občinskemu svetu se predlaga, da obravnava in sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (po
skrajšanem postopku v predloženem besedilu.

Pripravila:
Janez Primožič
Direktor JKP Žalec d.o.o.

Magda Cilenšek
Podsekretarka za gosp., okolje in prostor

PREDLOG – SKRAJŠANI POSOPEK
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, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 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, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 ZIUZEOP-A, 158/20, 44/22 - ZVO-2), 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, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl. US, 175/20 - ZIUOPDVE, 5/21 - odl. US, 15/21 - ZDUOP, 123/21 ZPrCP-F, 206/21 - ZDUPŠOP), 7. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17), 7.
člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polezla – Uradne objave, št. 3/22 – uradno
prečiščeno besedilo), 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 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) so občinski sveti
občin Braslovče, dne ……….….…., Polzela, dne ……….….…., Prebold, dne ……….….…., Tabor, dne
……….….…., Vransko, dne ……….….…. in Žalec, dne ……….….…., kot ustanoviteljice Javnega
komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. (v nadaljevanju: JKP Žalec, d.o.o.) sprejeli

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
(Uradni list RS, št. 45/2020) se spremeni 40. člen, tako da se glasi:
40. člen (prenos zasebnih ali lokalnih vodovodov)
(1) Obstoječi vodovod (zasebni, lokalni ali vaški vodovod ipd.), ki ni v lasti posamezne občine, se lahko
prenese v last občine na podlagi podanega soglasja lastnikov.
(2) Za prenos obstoječega vodovoda iz prvega odstavka tega člena v last občine in upravljanje izvajalcu,
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– vodovodni objekti in omrežje morajo zagotavljati dobavo zadostne količine zdravstveno ustrezne
pitne vode,
– vodovodno omrežje, ki se predaja, mora imeti dokumentacijo (projekt izvedenih del – če je
izdelan, elaborat geodetskega posnetka – če je izdelan, načrt vodovodnega omrežja, evidenco
priključkov uporabnikov, vodno dovoljenje, strokovne podlage za pripravo akta o zavarovanju
vodnih teles vodnih virov);
– cenitev vodovodnega omrežja;
– pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski pregled vodovodnega omrežja in narediti
zapisnik o pomanjkljivostih na vodovodnem omrežju;
– sprejet in finančno ovrednoten ter s strani občine mora biti potrjen načrt obnovitvenih vlaganj v
vodovodno omrežje, da bo v planiranem roku vodovodno omrežje skladno s tem odlokom in
tehničnim pravilnikom. Sprejeti je potrebno tudi plan pridobitve služnostnih pogodb za
vzdrževanje vodovoda;
– lastniki objektov, ki so priključeni na vodovodno omrežje, morajo v roku šestih mesecev od
prevzema vodovodnega omrežja izvajalcu na lastne stroške dopustiti vgradnjo vodomera v
zunanjem vodomernem jašku in cestnega ventila;
– izvedena morata biti pregled trase in tlačni preizkus hišnega vodovodnega priključka;
– zunanji vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni skladno s tehničnim pravilnikom;
– urejena mora biti stvarna pravica na zemljiščih, na katerih so zgrajeni objekti, ki so del
vodovodnega omrežja.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in glasilih občin.
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