
                   
MESTNA OBČINA LJUBLJANA  

                ŽUPAN 

Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 
 306-10-10,   306-12-14 

                 

Številka: 007-4/07-10 
Datum:  17. 5. 2007 
 
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V E T 
 
 
ZADEVA:                                   PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA  SEJI MESTNEGA 

                             SVETA MESTNE OBČINE   LJUBLJANA                                                
                                                         
PRIPRAVIL:                             Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava 
                               Oddelek za gospodarske javne službe in promet   
  
NASLOV:                                   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
                                                     oskrbi s pitno vodo 
                                                                                        
POROČEVALCI:        Rudolfa Ciuha,  pooblaščenka za vodenje Oddelka 
                                                     gospodarske javne službe in promet                             

      Lidija Gregorič, višja svetovalka I Oddelka za 
      gospodarske javne službe in promet 

 
PRISTOJNO DELOVNO  
TELO:         Odbor za gospodarske javne službe in promet 
 
 
PREDLOG SKLEPA:                
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo. 
 

   
                                               ŽUPAN                                                    
                        Zoran JANKOVIĆ         

 
Priloge:  
- odlok  z obrazložitvijo 
- besedilo osnutka odloka, ki se spreminja 
 
 
 
 
 



 2

                                  PREDLOG 
Na podlagi 3. in 7.člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/93 in 
št.30/98 – ZZLPPO in št.127/06 - ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 - U.P.B1, 28/06 – sklep US,  št.49/06 – ZmetD in št.66/06 – odl. US), Pravilnika o 
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št.35/06) in 27.člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji 
dne ……..2007 sprejel  

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo 

 
1. člen 

4. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 17/06) se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti 
poslovanja, ki izpolnjuje splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po 
standardu SIST ISO 9001, ki vsebuje tudi program oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem 
besedilu: Program), ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca junija za naslednje poslovno 
leto, skladno s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo. Program pregleda in uskladi organ 
mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).«. 
 

2. člen 
5. člen se spremeni, tako da se glasi: 
 
»MOL z javno službo zagotavlja oskrbo s pitno vodo kot javno dobrino. 
 
Javna služba obsega naslednje storitve: 
- oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu 

s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitev javne službe, 
- pridobivanje podatkov o odvzemanju pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna 

storitev javne službe, 
- vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda, 
- nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod, 
- vzdrževanje priključkov stavb na sekundarni vodovod,  
- vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s 

predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in 
hidrantnih omrežij, 

- izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu v 
skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo, 

- monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s pitno vodo, 
- monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega 

vodovoda v skladu s pogoji iz vodovodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov, 
- označevanje vodovodnih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v 

skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega 
vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo, 

- izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vodovodnega sistema, 
- občasno hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov, 
- občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih, 
- izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
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- redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb 
z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju, 

- vodenje katastra javnega vodovoda, 
- posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega vodovoda v zbirni kataster gospodarske 

javne infrastrukture, 
- vodenje evidenc, določenih s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, in 
- druge naloge iz tega odloka.«. 
 

3. člen 
11. člen se črta. 
   

4. člen 
V 12. členu se v prvem stavku tretjega odstavka beseda »neplačani« nadomesti z besedo 
»plačani«. 
 

5. člen 
V 14. členu se črtajo druga, šesta in sedma alineja. 
 
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi: 
»-    vzdrževati priključke stavb na sekundarni vodovod,«. 
 
Osemnajsta alineja se spremeni tako, da se glasi: 
»-    nadzorovati izvajalce pri gradnji gospodarske infrastrukture ter lastnike ali uporabnike  
       zasebnih zemljišč v delu, kjer poteka javni vodovod,«. 
 
Doda se nova predzadnja alineja, ki se glasi: 
»-    voditi evidence o stavbah in opremi priključkov stavb na sekundarni vodovod in trasah 
       teh priključkov,«. 
 

6. člen 
V prvem odstavku 15. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:  
»-   če ne omogoči izvajalcu vzdrževanja vodovodnega priključka, kot to določajo predpisi, ki  
      urejajo pitno vodo in storitve javne službe,«. 
 
Za četrto alinejo se doda nova peta alineje, ki se glasi: 
»-  če ne omogoči izvajalcu vzdrževanja obračunskega vodomera, kot določajo predpisi o 
meroslovju,«. 
 
Dosedanja peta alineja, ki postane šesta,  se spremeni tako, da se glasi: 
»-   če ne omogoči izvajalcu odvzema vzorca vode,«. 
 
Črta se dosedanja enajsta alineja. 
 
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Uporabnik plača dejansko 
nastale stroške, ki nastanejo pri prekinitvah in ponovnih priključitvah oskrbe z vodo.«. 
 

7. člen 
V 21. členu se za besedo »uporabnik« doda beseda »storitve«. 
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8. člen b 
V 23. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi: 
»- omogočiti preverjanje izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na 
    sekundarni vodovod, prenesti vodovodne priključke v vzdrževanje izvajalcu, dopustiti 
    vzdrževanje vodovodnih priključkov ter opravljene storitve javne službe plačati  skladno z 
    veljavnimi predpisi,«. 
 
Četrta alineja se črta. 
 
V  dosedanji deseti alineji, ki postane deveta alineja, se  črta beseda »rednih«. 
 
V dosedanji dvanajsti alineji, ki postane enajsta, se besedilo »za javno službo« nadomesti z 
besedilom »za storitve javne službe«. 
 
Črta se dosedanja šestnajsta alineja. 
 

9. člen 
30. člen se črta. 
 

10. člen 
31. člen se črta. 
 

11. člen 
Črta se drugi odstavek 32. člena. 
 

12. člen 
35. člen se črta. 
 

13. člen 
V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»Cena storitve javne službe se določa skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen za 
izvajanje javne službe. Cene oblikuje izvajalec, pregleda in jih strokovno potrdi pristojni 
organ.«. 
 
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 
»Višino tarif za storitve vzdrževanja priključkov na javni vodovod in obračunskih vodomerov 
določi izvajalec v soglasju s pristojnim organom.« 
 

14. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Za izvajanje javne službe se uporablja komunalna infrastruktura javne službe lokalnega 
pomena. 
 
Komunalna infrastruktura javne službe lokalnega pomena na območju MOL za izvajanje 
javne službe je sistem 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 omrežje, primarno omrežje ali transportno 
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omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij z vodo kot to 
določajo predpisi storitev javnih služb. 
 
Komunalna infrastruktura iz prvega odstavka tega člena, s katero upravlja izvajalec, 
obveznosti izvajalca glede upravljanja te komunalne infrastrukture in druga s komunalno 
infrastrukturo  povezana vprašanja se podrobneje uredijo v pogodbi. 
 
Izvajalec mora ravnati s komunalno infrastrukturo javne službe lokalnega pomena v skladu s 
predpisi.«. 
 

15. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 4., 14. in 38. člena tega odloka izvaja pristojni 
organ. 
 
Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku 
predpisana globa, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL.«. 
 

16. člen 
41. člen se spremeni, tako, da se glasi: 
 
»Z globo 1400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec, če: 
-     ravna v nasprotju  z drugim odstavkom 8. člena, 
-     ravna v nasprotju s 15. členom, 
- ravna v nasprotju z 16. členom, 
- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 24. člena. 
 
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba 
pravne osebe.«. 
 

17. člen 
42. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Z globo 1400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če: 
- ravna v nasprotju z 8. členom, 
- ravna v nasprotju s 13. členom, 
- ravna v nasprotju s 23. členom, razen za prenos vodovodnega priključka, 
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena, 
- ravna v nasprotju s 25. členom, 
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena, 
- ravna v nasprotju s 27. členom, 
- ravna v nasprotju z 28. členom, 
- ravna v nasprotju z 29. členom, 
- ravna v nasprotju z 32. členom. 
 
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba 
pravne osebe.«. 
 



 6

18. člen 
43. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 
»Z globo 1400 eurov se kaznuje za prekršek  izvajalec del - pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 
37. členom. 
 
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba 
pravne osebe.«. 
 

19. člen 
44. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik - uporabnik, če: 
- ravna v nasprotju z 8. člena, 
- ravna v nasprotju s 13. členom, 
- ravna v nasprotju s 23. členom, razen za prenos vodovodnega priključka, 
- prenos vodovodnega priključka s pogodbo, 
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena, 
- ravna v nasprotju s 25. členom, 
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena, 
- ravna v nasprotju s 27. členom, 
- ravna v nasprotju z 28. členom, 
- ravna v nasprotju z 29 členom, 
- ravna v nasprotju z 32. členom.«. 
 

20. člen 
V 45. členu se črtata prvi in tretji odstavek.  
 

21. člen 
Izvajalec mora prevzeti, uporabnik pa predati, v vzdrževanje izvajalcu vodovodne priključke 
obstoječih stavb ob obnovi vodovodnega priključka ali izvedbi drugih vzdrževalnih del na 
priključku, vse vodovodne priključke pa mora prevzeti najkasneje  do 31. decembra 2010.  
 

22. člen 
Tarifni sistem za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema in za obračun odvoda in 
čiščenja odpadne in padavinske vode preko kanalizacijskega sistema v upravljanju Javnega 
podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana (Uradni list RS, št. 54/94) preneha veljati prvega 
avgusta 2007. Do tega datuma mora izvajalec oblikovati ceno storitev javne službe skladno z 
Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev in drugimi predpisi. 
 

23. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka:   
Ljubljana,                                                                  Župan 

                                  Mestne občine Ljubljana  
               Zoran Janković 
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OBRAZLOŽITEV 
Predloga 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 3. seji, dne 5. 3. 2007, obravnaval osnutek Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo (v nadaljevanju: odlok) in ga 
sprejel skupaj s pripombami. 
 
Odlok je spremenjen v naslednjih členih: 

- v 1. členu odloka je skladno z Zakonom o standardizaciji (Uradni list RS, št.59/99) 
naveden standard. 

- 15. člen odloka je popravljen tako, da strokovni nadzor nad izvajanjem odloka 
opravlja organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe, za nadzor določb 
odloka, za katere je v primeru njihove kršitve predpisana globa, pa opravlja 
Inšpektorat Mestne uprave MOL. 

- V 21. členu odloka je upoštevano mnenje Ministrstva za okolje in prostor z dne 28. 2. 
2007 in z dne 19. 4. 2007, ki temelji na določilu iz 37. člena Pravilnika o oskrbi s 
pitno, da mora občina zagotoviti na podlagi občinskega predpisa (tega odloka),da se  
priključki obstoječih stavb prenesejo v vzdrževanje izvajalcu javne službe najpozneje 
do 31. decembra 2010.    

- Dodan je nov 22. člen odloka zaradi ugotovitev Računskega sodišča RS (PoročiloRčS 
februar 2007), da akt, ki določa cene za pitno vodo, nima več pravne osnove, in ga je 
treba razveljaviti. Zaradi določila, da 1. avgusta 2007 preneha veljati Tarifni sistem za 
obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema in za obračun odvoda in čiščenja 
odpadne in padavinske vode preko kanalizacijskega sistema v upravljanju Javnega 
podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana (Uradni list RS, št. 54/94), mora izvajalec 
javne službe do tega datuma oblikovati cene storitev javne službe, skladno z Uredbo o 
oblikovanju cen komunalnih storitev in drugimi predpisi. 

 
V razpravi na MS MOL so dali pripombe naslednji svetniki: Miha Jazbinšek, Janez Moškrič 
in doc. dr. Gregor Gomišček. Odlok je obravnaval Odbor za gospodarske javne službe MS 
MOL in promet in ga podpira. 
 
Odgovori na pripombe mestnih svetnikov: 
 
g. Miha Jazbinšek: 
Enovit tekst odloka za devet občin. Dosedanja praksa je, da občine za svoje območje 
sprejemajo svoje odloke. Ker gre v tem primeru za spremembe in dopolnitve že sprejetega 
odloka MOL, pripombe ni mogoče upoštevati. 
Odlok, ki ni paralelen z drugimi občinami - cene. Kako se oblikujejo cene, ne določa ta 
odlok, temveč Pravilnik o oblikovanju cen storitev  obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št.128/04), ki ga je država sprejela na podlagi 149. člena 
Zakona o varstvu okolja. V tem Pravilniku je država določila metodologijo oblikovanja cen. 
Trenutno velja Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 38/07), ki je 
sprejeta po Zakonu o kontroli cen. Pripomba je upoštevana v predlogu odloka tako, da je 
izvajalec javne storitve dolžan predložiti ceno storitve do 1. avgusta 2007. 
Rok za uskladitev odloka je 31. 12. 2008:  ta datum je določen kot zadnji rok za uskladitev 
odloka. Spremembe dopolnitve odloka smo predlagali že sedaj, ker odlok ni usklajen s 
Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo, ki je bil sprejet mesec dni po sprejemu odloka MOL.  
Lokalni vodovodi. Lokalni vodovodi v odloku niso našteti, bodo pa navedeni v vsakoletnem 
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programu iz 1. člena predloga odloka. V zadnjih letih se intenzivno gradijo lokalni vodovodi 
na vzhodnem delu MOL, zaradi česar se spreminja njihovo število  (nekateri vodovodi se 
povezujejo, nekateri opuščajo, nadomeščajo ali spreminjajo ime).  
Z lokalnimi vodovodi ne upravlja in jih ne vzdržuje javno podjetje. Rok za prevzem lokalnih 
vodovodov na celotnem območju MOL v upravljanje javnemu podjetju je konec leta 2007. 
Infrastruktura, seznam naj bo v odloku. Izvajalec javne službe je z odlokom zadolžen, da 
vodi kataster javne infrastrukture za področje svojega delovanja. Istočasno pa so izvajalski 
katastri podatkovna baza za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. 
Upravljavske pogodbe. Vsebina upravljavske pogodbe, skladno s 7. členom Zakona o 
gospodarskih javnih službah, ne sodi v odlok in zaradi tega pripomba ni upoštevana. 
Imenovana skupina za oblikovanje seznama infrastrukture. Januarja 2007 je bila 
imenovana delovna skupina za izločitev infrastrukture iz javnih podjetij, ki jo vodi direktorica 
javnega holdinga. 
Kdo kontrolira javno službo?  Izvajanje javne službe kontrolira - nadzira, kot je določeno v 
14. členu odloka, Oddelek za gospodarske javne službe in promet MU MOL. Inšpekcijski 
nadzor pa izvaja Inšpektorat MU MOL. 
Investicije v komunalno infrastrukturo. Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07) določa v poglavju Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek ves 
postopek opremljanja stavbnih zemljišč in gradnjo komunalne infrastrukture.  
 
g. Janez Moškrič: 
Izvajanje odloka: Odlok se izvaja že več kot eno leto. Za prevzem lokalnih vodovodov v 
upravljanje se pripravljajo dokumenti in zbirajo podatki, ki zahtevajo daljše časovno obdobje, 
zato je v odloku predviden dveletni rok za prevzem.  
V 1. fazi prevzema v upravljanje in vzdrževanje so predvideni, po prioriteti, naslednji javni 
lokalni vodovodi: 
-  vodovod Prežganje – Malo Trebeljevo – Veliko Trebeljevo, 
-  vodovod Mali vrh, 
-  vodovod Rašica, 
-  vodovod Janče I. faza, 
-  vodovod Tuji grm, 
-  vodovod Gabrje, 
-  vodovod Sadinja vas, 
-  vodovod Šentpavel, 
-  vodovod Podlipoglav, 
-  vodovod Podmolnik, 
-  vodovod Brezje. 
 
Na vodo oskrbnih sistemih Prežganje – Malo Trebeljevo – Gabrke - Veliko Trebeljevo 
(novozgrajeni vodovod v letu 2005), Mali vrh, Rašica in Janče I. faza (v poskusnem 
obratovanju od decembra 2005) se bo do prevzema v redno upravljanje in vzdrževanje s strani 
JP VO-KA d.o.o. izvajalo redno vzdrževanje, nujna nepredvidena vzdrževalna dela in nadzor 
nad obratovanjem teh vodo oskrbnih sistemov, v skladu s pogodbo med MOL in izvajalcem 
javne službe. Za vodovod Janče I. faza bo te zadolžitve, kot upravljavec prevzela MOL po 
izbranem izvajalcu Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska cesta 5, Grosuplje, in to v obdobju do 
prevzema v upravljanje in vzdrževanje s strani JP VO-KA d.o.o.. 
 
Obveznosti iz leta 2006 v proračunu MOL 2007 (investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.) 
1.   4311 00      VODOVOD PREŽGANJE VAS, 

nadaljevanje in dokončanje etapne gradnje in investicijski nadzor 
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- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.                                  
2.   4311 00      VODOVOD PREŽGANJE - VOLAVLJE, 

nadaljevanje in dokončanje etapne gradnje in investicijski nadzor 
- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.                                    

3.   4311 00      VODOVOD SELA PRI PANCAH, 
  nadaljevanje etapne gradnje in investicijski nadzor - financer MOL, 
  investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.                                    

4.   4311 00     PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK, 
izdelava PGD in PZI, vključno s postopki za pridobitev gradbenega 
dovoljenja – za načrtovano izgradnjo cevovoda od zadnjega hidranta 
omrežja mestnega vodovoda do še 10 stanovanjskih objektov (2 kmetiji), 
katerih prebivalci se trenutno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih virov, 
ki so nezadostni in občasno bakteriološko oporečni in investicijski nadzor 
- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.                                   

5.   4311 00      PODALJŠANJE VODOVODA PO UL. BRATOV NOVAK - TACEN, 
 izdelava PGD in PZI, vključno s postopki za pridobitev gradbenega 
 dovoljenja za načrtovano izgradnjo cevovoda od zadnjega hidranta 
 omrežja mestnega vodovoda do še 7 stanovanjskih objektov, katerih 
 prebivalci se trenutno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih virov, ki so 
 nezadostni in občasno bakteriološko oporečni in investicijski nadzor 
- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.                                   

6.   4311 00      IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SONDAŽNI ROV, 
                        izdelava projektne dokumentacije za vrtanje sondažnega in glavnega 
                        drenažnega rova kot vira čiste pitne vode ob vznožju S Krimskega 
                        pogorja nad Tomišljem (26. amandma g. Mihaela JARCA proračun 2006) 

- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.                                   
 
Načrtovane naloge v proračunu MOL 2007: (investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o. ) 
4311 00     VODOVOD ŠMARNA GORA, 

začetek in dokončanje gradnje /prenos naloge iz leta 2006/ in investicijski 
nadzor- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.                          
                  

4311 00      VODOVOD ZG. BESNICA – SP. BESNICA, 
 začetek etapne gradnje /prenos naloge iz leta 2006/ in investicijski nadzor 
- financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.                                 

 
4311 00      VODOVOD RAVNO BRDO, 

začetek in dokončanje gradnje /prenos naloge iz leta 2006/ in investicijski 
nadzor - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o. 

 
4311 00      VODOVOD SELA PRI PANCAH, 
                        nadaljevanje etapne gradnje in investicijski nadzor 
                        - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o. 
                                 
4311 00      PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, 
                        predvideno sekundarno omrežje do stanovanjskih objektov brez vodo oskrbe 
                        v naseljih Mali vrh, Malo Trebeljevo in Volavlje in investicijski nadzor 
                        - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA d.o.o.                                   
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4311 00      VODOVOD PEČAR NAD BESNICO, 
izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja 

                        in investicijski nadzor - financer MOL, investicijski transfer z JP VO-KA  
d.o.o.                                   

Iz prikaza je razvidno, da se na objektih javnih vodovodov dela pospešeno, vendar so naloge 
obsežne in finančno zahtevne, tako da se jih ne da izpeljati takoj in vse naenkrat. 
 
Za kanalizacijo je predviden naslednji objekt: 
4311 00     KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNA NAPRAVA ŠMARNA GORA, 
                  začetek in dokončanje gradnje in investicijski nadzor /prenos naloge iz leta 2006 -   
                  samo območje pri cerkvi in turističnemu objektu/- financer MOL, investicijski 
                  transfer z JP VO-KA d.o.o.                                 
 
g. doc. dr. Gregor Gomišček 
Izvajanje javne službe – javno podjetje – koncesija.  MOL se je odločila za organizacijsko 
obliko izvajanja javne službe z javnim podjetjem na osnovi 6. člena ZGJS.  
Odločitev MS MOL, da javno oskrbo izvaja javno podjetje, je utemeljena z dejstvom, da 
lahko le javno podjetje zagotavlja vzpostavitev enotnega in pravičnega sistema izvajanja 
javne službe na celotnem območju MOL.  
Višina glob.  Globe določa Zakon o prekrških. 
V osnovnem odloku iz leta 2006 so bile določene najvišje globe v tolarjih. V spremembah in 
dopolnitvah odloka pa so določene najvišje globe v eurih, ki jih predpisuje Zakon o prekrških 
iz leta 2007 za občine.  
 
V skladu s sklepom Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta je Odbor za gospodarske 
javne službe in promet MS MOL gradivo obravnaval na seji dne 17. 4. 2007.   
 
Poudarjamo, da spremembe in dopolnitve odloka predstavljajo uskladitev z 
ugotovitvami in opozorili Ministrstva za okolje in prostor RS in opozorili Računskega 
sodišča RS (poročilo februar 2007). 
 
V primeru, da odlok ne bo sprejet v predlagani vsebini in v predvidenem roku: 
-  bo Ministrstvo za okolje in prostor sprožilo ustavni spor pri Ustavnem sodišču RS, 
-  bo Računsko sodišče RS izvršilo ukrepe, ki čakajo na izvršitev, če odlok ne bo sprejet,  
-  ne bo pravne osnove za odobritev cen storitev javne službe. 
 
FINANČNE POSLEDICE odloka glede na osnutek odloka so nespremenjene. 
 
  
                                                                Oddelek za gospodarske javne službe in promet 
Pripravila:                           po pooblastilu župana 
Lidija Gregorič                                 Rudolfa Ciuha 
 
Ljubljana, 17. 5. 2007  
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Besedilo osnutka odloka, ki se spreminja:   
                    

Osnutek  
Odloka o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o oskrbi s pitno vodo 
 

8. člen 
V 23. členu se spremeni tretja alineja spremeni tako, da se glasi: 
»- omogočiti preverjanje izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na 
sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe plačati 
skladno s predpisi, ki urejajo storitve javne službe,«. 
 

14. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Infrastruktura javne službe na območju MOL za izvajanje javne službe je sistem 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 
omrežje, primarno omrežje ali transportno omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba 
naselij ali delov naselij z vodo kot to določajo predpisi storitev javnih služb.«. 
 

15. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Nadzor nad izvajanjem določb 4., 14. in 38. člena tega odloka izvaja pristojni organ. 
 
Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku 
predpisana globa, opravlja organ Mestne uprave MOL, pristojen za nadzor.«. 
 
 
 

20. člen 
V 45. členu se črtata prvi in tretji odstavek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


