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           PREDLOG 
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06 - U.P.B1, 28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD in 66/06 – odl. US), Pravilnika o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št.105/02 in 
50/04) 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 odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 

 
1. člen 

4. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list 
RS, št.14/06) 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 odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela izvajalec vsako leto 
do konca junija za naslednje poslovno leto, skladno s pravilnikom, ki ureja odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 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 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode v naselju ali delu naselja kot javno dobrino. 
 
Storitve javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, so: 
-     upravljanje, vzdrževanje in čiščenje in objektov javne kanalizacije, 
- čiščenje komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno 

kanalizacijo, skladno s predpisi o komunalnih čistilnih napravah, 
- čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah, 
- prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelava blata, 
- prevzem in obselava gošč iz premičnih suhih stranišč, 
- obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave. 
 
Storitve javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno 
kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, so: 
- redno praznjenje nepretočnih greznic, 
- prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta, 
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na štiri leta in 
- obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje. 
 
Storitve javne službe so še: 
- izdelava načrta ravnanja z blatom, ki nastaja na vsem območju izvajanja javne službe, 
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- ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav in odpadki iz peskolovov, lovilcev olj in 
maščob, skladno z načrtom iz prve alineje tega odstavka, 

- vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode.  
 
S storitvami javne službe iz tega člena se zagotavlja čiščenje komunalne in padavinske vode 
(v nadaljnjem besedilu: odpadna voda), da se prepreči onesnaženje voda, tal in zraka ter 
preprečijo okužbe skladno s predpisi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode.«. 
 

3. člen 
V tretjem odstavku 9. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: 
 
»ki jih določi Mestni svet MOL.« 
 

4. člen 
V 13. členu se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: 
 
»ki jih določi Mestni svet MOL.« 
 

5. člen 
V 18. členu se: 
-     črta peta alineja, 
- deseta alineja spremeni tako, da se glasi: 
      »-  izvajati vzdrževalna dela na javni kanalizaciji,«, 
- črta dvanajsta alineja, 
- črta se petnajsta alineja, 
- v šestnajsti alineji v besedilu pred dvopičjem črta besedilo »na njegove stroške,«. 
 

6. člen 
V 19. členu se na koncu prvega odstavka pred piko črta besedilo »na podlagi pogodbe« in 
drugi odstavek. 
 

7. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku črtata besedilo »oskrbo s pitno vodo« v besedilu pred 
dvopičjem in sedma alineja. 
 

8. člen 
V 30. členu se črtata peta in sedma alineja. 
 

9. člen 
V 32. členu se črtata tretja in četrta alineja prvega odstavka. 
 
Drugi odstavek se 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: 
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»Višino tarif za storitve vzdrževanja priključkov na javno kanalizacijo določi izvajalec v 
soglasju s pristojnim organom.« 
 

10. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 4., 18. in 32. 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.«. 
 

11. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba - izvajalec, če: 
- ravna v nasprotju z 21. členom. 
 
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena  odgovorna oseba 
pravne osebe - izvajalca.«. 
 

12. člen 
36. 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 9. členom, 
- ravna v nasprotju s 15. členom, 
-     ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena 
- 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 s 30. členom. 
 
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena  odgovorna oseba 
pravne osebe - uporabnika.«. 
 

13. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik - uporabnik, če: 
-     ravna v nasprotju z 9. členom, 
-     ravna v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena, 
-     ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena, 
- 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 s 30. členom.«. 
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14. člen 

V 38. členu se črtata prvi in tretji odstavek. 
 

15. člen 
Izvajalec mora do 1. avgusta 2007 oblikovati ceno storitev javne službe skladno z Uredbo o 
oblikovanju cen komunalnih storitev in drugimi predpisi. 
 

16. 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 sprememba in dopolnitvah  
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 

 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana, je na 3. seji, dne 5.3.2007, obravnaval osnutek Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode (v nadaljevanju: odlok) in ga sprejel skupaj s pripombami. 
 
Pripombe na osnutek odloka so naslednje: tehnične zadeve in logistika v odloku, plačilo javne 
službe na območju, kjer ni kanalizacijskega omrežja, praznjenje greznic, monopolno izvajanje 
javne službe, greznice na vodovarstvenih območjih. Navedene pripombe ne sodijo v samo 
vsebino odloka o spremembah in dopolnitvah in se bodo smiselno upoštevale pri pripravi 
novega odloka. 
Ne glede na to, da pripombe niso vezane na vsebino odloka, so v obrazložitvi podani 
odgovori. 
 
Odlok je spremenjen v naslednjih členih: 
  
- V 2. členu odloka je skladno s 23. členom Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 

59/99) pravilno naveden standard. 
- Zaradi jasnosti je popravljen 8. člen, 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. 

- Upoštevano je mnenje Ministrstva za okolje in prostor, z dne 28. 2. 2007, na osnutek 
odloka, ki ga je MOL prejela po sprejemu osnutka odloka. Črta se sedma alineja 30. člena 
osnovnega odloka, saj določba posega v zasebno lastnino (33. člen Ustave RS v povezavi 
z 69. členom). Ministrstvo meni, da del kontrole odpadne vode lahko izvajalec opravlja 
tudi brez poseganja v zasebno lastnino. V primerih, ko pa to ni možno, je treba kontrolo 
prepustiti pristojnim inšpekcijskim službam.  

- V predlogu odloka je upoštevan tudi zadnji dopis Ministrstva za okolje in prostor, ki ga je 
MOL prejela 19. 4. 2007. Upoštevani so predlogi in vključeni v 9., 13., 18. in 19. člen 
osnovnega odloka, oziroma  v 3., 4., 5., in 6., člen tega odloka.  

- Ker je nadzor izvajalca že opredeljen v 13. členu, v 18. členu osnovnega odloka pa še 
enkrat ponovljen (kar ni potrebno), je smiselno, da se petnajsta alineja črta (5. člen).  

- Drugi odstavek 19. člena osnovnega odloka se črta (6. člen), saj je besedilo namenjeno 
storitvam izvajalca, ki niso storitve javne službe.   

- V odloku sta, zaradi upoštevanja pripomb ministrstva, dodana nova 3. in 4. člen, ostali 
členi odloka pa so zaradi tega preštevilčeni.  

- Dodan je nov 15. člen, ki določa, da mora izvajalec oblikovati cene storitev javne službe, 
skladno z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev in drugimi predpisi. Izvajalec 
javne storitve je dolžan na novo oblikovati cene storitev do 1. avgusta 2007. 

 
V razpravi na MS MOL so dali pripombe naslednji svetniki: Miha Jazbinšek, Janez Moškrič 
in Mihael Jarc in Dimitrij Kovačič. Odlok je obravnaval Odbor za gospodarske javne službe 
in promet MS MOL in ga podpira. 
Odgovori na pripombe mestnih svetnikov: 
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g. Miha Jazbinšek: 
Tehnične zadeve in logistika v odloku. Tehnične rešitve in logistiko za gospodarsko javno 
službo urejajo predpisi države, ki podrobno določajo rešitve odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode. Osnovni predpis je Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in št. 50/04), ki natančno opredeljuje 
javno službo.  
Po mnenju Ministrstva za okolje in prostor, ki je pregledalo osnutek odloka in dalo pisno 
mnenje, vsebina predloga odloka ustreza obsegu pristojnosti, ki jo ima občina do javne 
službe.  
 
g. Janez Moškrič 
Plačilo javne službe na območju, kjer ni kanalizacijskega omrežja. Pravilnik o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in št. 50/04) 
zelo natančno določa, kako morajo biti opremljena naselja z javno kanalizacijo in sicer od 4. 
do 10. člena. Podane so tehnične rešitve za različne možnosti opremljenosti.  
Cene posamezne storitve javne službe še niso oblikovane skladno s Pravilnikom oziroma 
Uredbo o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 128/04), sprejetega na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja, 
v katerem je določena metodologija oblikovanja cen. V tem trenutku pa velja Uredba o 
oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 38/07), sprejeta na podlagi Zakona o 
kontroli cen za obdobje šestih mesecev. Izvajalec mora izračunati lastno ceno in ceno za 
investicije v infrastrukturo javne službe. Same cene storitev javne službe odlok ne določa. 
Praznjenje greznic. Po 13. členu Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in št. 50/04), da je potrebno redno praznjenje 
nepretočnih greznic in prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta.  
Odlok posameznih konkretnih tehničnih rešitev ne predpisuje. Ureja le javno službo, ki je 
obvezna in namenjena varovanju človeka in okolja, v katerem živi. Zahteve v zvezi z 
odvajanjem komunalne vode v javno kanalizacijo se z vstopom Slovenije v Evropsko 
skupnost zaostrujejo.  Roki za ureditev odvajanja odpadne vode v javno kanalizacijo so kratki, 
in sicer najkasneje do leta 2018.  
 
g. Dimitrij Kovačič  
Monopolno izvajanje javne službe. Javno podjetje VO-KA izvaja javno službo že od leta 
1994, skladno s predpisi, ki javno službo urejajo. Odločitev za enega izvajalca je bila sprejeta 
javne službe, tudi za praznjenje greznic, je bila sprejeta na podlagi Pravilnika, ki ureja javno 
službo iz leta 2002. 
 
g. Mihael Jarc  
Greznice na vodovarstvenih območjih. Zaščitne ukrepe, prepovedi in omejitve, ter roke, v 
katerih morajo lastniki ali drugi posestniki nepremičnin svoje delovanje prilagoditi določbam 
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni 
list RS št. 120/04 in št. 7/06), določa Uredba v 13.členu. V 20. členu  Uredbe so določeni roki 
in nosilci nalog v zvezi s priključki na javno kanalizacijo.  
V pripravi je tudi Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo Ljubljanskega barja in 
lokalnih vodovodov, ki bo določala obveze v zvezi priključevanjem na javno kanalizacijo  na 
območjih, ki vplivajo na vodni vir.  
 
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.   
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Poudarjamo, da spremembe in dopolnitve odloka predstavljajo uskladitev z 
ugotovitvami in opozorili Ministrstva za okolje in prostor RS in opozorili Računskega 
sodišča RS (Poročilo RčS, 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 oblikovanje 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedilo osnutka odloka, ki se spreminja: 

predlog 
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Odloka 
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
 

6. člen 
V 30. členu se črta peta alineja in se spremeni sedma alineja tako, da se glasi: 
 
»- dovoliti izvajanje pregledov na svoji lastnini, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega 
     priključka in interne kanalizacije ali ugotavljanje količin in lastnosti odpadne vode,«. 
 
 

7. člen 
V 32. členu se črtata tretja in četrta alineja prvega odstavka. 
 
Drugi odstavek se 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.«. 
 

8. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Nadzor nad izvajanjem določb 4., 18. in 32. člena tega odloka izvaja pristojni organ. 
 
Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku 
predpisana globa, opravlja  za nadzor pristojen organ Mestne uprave MOL.«. 
 


