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Številka: 007-37/2012-2 

Datum:   24. 9. 2012 

 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

ZADEVA:  Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

 

PRIPRAVIL:     Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  

   Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet  

 

NASLOV:  Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo s 

predlogom za hitri postopek                      

 

POROČEVALCI: Irena Razpotnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti 

in promet 

 David Polutnik, sekretar Oddelka za gospodarske 

dejavnosti in promet 

mag. Darko Gradišnik, podsekretar Oddelka za 

gospodarske dejavnosti in promet  

 

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO:              Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet 

 

 

PREDLOGA  SKLEPOV:    

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o dopolnitvi Odloka 

o oskrbi s pitno vodo sprejme po hitrem postopku.  

 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o 

oskrbi s pitno vodo.  

 

 

 

Ţupan 

  Mestne občine Ljubljana 

          Zoran Janković 

 

 

Prilogi:  

- predlog odloka z obrazloţitvijo 

- neuradno prečiščeno besedilo  

  Odloka o oskrbi s pitno vodo 



 

 

PREDLOG  

 

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93,  

30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o 

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 – 

ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), 

Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08 in 28/11) in 27. člena Statuta 

Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .. seji …  sprejel 

 

 

ODLOK 

o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo 

 

 

 

1. člen 

 

V Odloku o oskrbi s pitno vodo  (Uradni list RS, št. 17/06, 59/07 in 34/12) se v drugem 

odstavku 5. člena za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi: 

»- vzdrţevanje fontan,«. 

 

Dosedanje sedma do devetnajsta alineja postanejo osma do dvajseta alineja. 

 

2. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka izvajalec  javne sluţbe oskrbe s pitno vodo prevzame izvajanje 

storitve vzdrţevanja fontan na celotnem območju MOL. 

 

3. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati deveta alineja drugega odstavka 3. člena Odloka 

o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne sluţbe vzdrţevanje občinskih cest 

(Uradni list RS, št. 20/06 in 94/08). 

 

4. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka:   

Ljubljana,  

 

 

 

Ţupan 

 Mestne občine Ljubljana 

           Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415


 

 

Obrazloţitev 

predloga Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo 

 

1. Pravni temelj 

 

Za sprejem predloga Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo (v nadaljevanju: odlok) 

so pravni temelj naslednji predpisi: 

- Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93,  30/98 – ZZLPPO, 

127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), ki v 3. členu določa, da občina 

zagotavlja gospodarske javne sluţbe in v 7. členu za posamezno gospodarsko javno 

sluţbo z odlokom določi vsebino, 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - 

skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 

108/09, 48/12 in 57/12), ki v 149. členu določa lokalne obvezne gospodarske javne 

sluţbe varstva okolja, 

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08 in 28/11), ki v celoti 

določa osnove delovanja javne sluţbe oskrbe s pitno vodo, 

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

106/11 in 15/12), ki v 27. členu med drugim določa pristojnost Mestnega sveta MOL, 

da sprejema odloke in druge akte. 

 

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

 

Sedaj veljavni Odlok o oskrbi s pitno vodo je bil sprejet 2006 ter spremenjen in dopolnjen leta 

2007 in 2012. V odloku ni bila določena dejavnost vzdrţevanje fontan, ampak je določena v 

Odloku o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne sluţbe vzdrţevanje občinskih cest 

(Uradni list RS, št. 20/06 in 94/08), in sicer sodi vzdrţevanje fontan med dejavnosti, ki so 

predmet gospodarske javne sluţbe. Vzdrţevanja fontan vsebinsko sodi v sklop izvajanja javne 

sluţbe oskrbe s pitno vodo, zaradi česar se navedena dejavnost prenaša v izvajanje izvajalcu 

oskrbe s pitno vodo. 

 

 

3. Ocena stanja 

 

Veljavni odlok iz leta 2006, ki je bil spremenjen in dopolnjen leta 2007 in 2012, ne vključuje 

storitev vzdrţevanja fontan, ampak je sedaj to urejeno v Odloku o koncesiji za opravljanje 

obvezne gospodarske javne sluţbe vzdrţevanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/06 in 

94/08). Glede nato, da gre za dejavnost, ki vsebinsko sodi v sklop izvajanja javne sluţbe oskrbe 

s pitno vodo, se ta storitev prenaša v izvajanje izvajalcu oskrbe s pitno vodo. 

 

 

4. Poglavitna rešitev 

 

Poglavitna rešitev predlagane dopolnitve odloka je, da se vzdrţevanje fontan prenese v 

izvajanje izvajalcu javne sluţbe oskrbe s pitno vodo,  saj ta dejavnost vsebinsko sodi v sklop 

izvajanja javne sluţbe oskrbe s pitno vodo. 

 

 

5. Ocena finančnih in drugih posledic odloka 

 

Dopolnitev odloka ne prinaša za proračun MOL nobenih dodatnih finančnih obveznosti.   

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415


 

 

6. Predlog za sprejem akta po hitrem postopku 

 

Glede na to, da predlagana dopolnitev le v majhnem delu posega v odlok, predlagamo, skladno 

s četrto alinejo tretjega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo), da mestni svet sprejme odlok 

po hitrem postopku. 

 

 

 

Ljubljana, 24. september 2012  

 

 

Pripravil: 

mag. Darko Gradišnik 

Podsekretar      

 

 

 

Irena Razpotnik 

Vodja oddelka 

 


























