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Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/2006–UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 
Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-
10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008),  
3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/1993, 30/1998 - ZZLPPO, 127/2006 
- ZJZP), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list 
RS, št. 35/2006, 41/2008), 3. in 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003, 3/2007-UPB4, 
29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl.US: U-I-
34/05-9, 16/2008 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/2008 
(21/2008 popr.), 76/2008-ZIKS-1C), 5. člena Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 4/2007) in 17. člena Statuta Občine 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2006) je 
Občinski svet Občine Hrastnik na 24. redni seji dne 24. 
09. 2009 sprejel

ODLOK 
o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(vsebina)

(1) Ta odlok ureja pogoje in način izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja 
oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) 
in lastne oskrbe s pitno vodo na območju občine Hrastnik 
tako, da določa:
- splošne določbe,
- organizacijsko in prostorsko zasnovo oskrbe s pitno 

vodo, 
- opremljenost naselij z vodovodom,
- upravne postopke,
- priključevanje na javni vodovod,
- vodovodne objekte in naprave ter gradnjo in prenos, 
- obveznosti izvajalca javne službe, upravljavca 

zasebnega vodovoda in uporabnikov, 
- odvzem vode iz hidrantov,
- prekinitev in omejitev dobave vode,
- vire financiranja javne službe,
- meritve količin porabljene vode in obračun,
- nadzor in kazenske določbe,
- prehodne določbe in
- končno določbo.

(2) Podrobnejšo vsebino o tehnični izvedbi in uporabi 
objektov in naprav za izvajanje javne službe opredeljuje 
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju občine 
Hrastnik.

2. člen 
(pojmi)

Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot 
ga določajo predpisi s področja oskrbe s pitno vodo, 
varstva okolja ter drugi predpisi. 

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OSKRBE S PITNO VODO

3. člen 
(uporaba storitev javne službe)

(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s 
pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če 
se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za 
oskrbo živali.

(2) Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno 
vodo nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah 
in oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih 
inženirskih objektov, če:
- iz vode nastaja zaradi njene rabe industrijska odpadna 

voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo,

- je namen rabe vode proizvodnja pijač,
- se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je voda 

pretežna sestavina proizvodov,
- se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali
- se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso 

javne površine.

(3) Ne glede na določbe 1. točke prejšnjega odstavka se 
za storitve javne službe šteje oskrba s pitno vodo stavb 
ali gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo 
storitve državnih in občinskih javnih služb.

4. člen 
(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)

(1) Občina Hrastnik (v nadaljnjem besedilu: Občina) 
zagotavlja izvajanje storitev javne službe na vseh 
poselitvenih območjih na njenem območju, razen na 
poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega 
vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim 
prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s 
pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan.

(2) Na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne 
zagotavlja v okviru storitev javne službe, se lahko izvaja 
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lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, če je vodovod v 
zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje poselitveno območje 
z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z 
letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo manj 
kot 10 m3 pitne vode na dan. 

(3) Območja, kjer se izvaja oskrba s pitno vodo s 
storitvami javne službe so:
1. Boben;
2. Brdce;
3. Brnica;
4. Čeče;
5. Dol pri Hrastniku;
6. Gore - del;
7. Hrastnik;
8. Kovk;
9. Krištandol;
10. Krnice;
11. Marno;
12. Plesko;
13. Podkraj – del;
14. Prapretno pri Hrastniku;
15. Studence;
16. Turje - del;
17. Unično.

(4) Na območjih, ki niso zajeta v tretjem odstavku tega 
člena, se opravlja lastna oskrba s pitno vodo.

(5) Oskrbovalna območja iz tretjega odstavka tega člena 
so označena na topografski karti, ki je kot Priloga 1 
sestavni del tega odloka. 

5. člen 
(določitev upravljavca javnega vodovoda)

(1) Občina zagotavlja izvajanje javne službe s podelitvijo 
koncesije pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za 
izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo in za upravljanje 
z objekti in napravami namenjenimi oskrbi s pitno vodo (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe).

(2) Občina podeli koncesijo na podlagi koncesijskega 
akta, s katerim določi način in pogoje za podelitev 
koncesije.

6. člen 
(določitev upravljavca zasebnega vodovoda)

(1) Občina za upravljavca zasebnega vodovoda, ki v okviru 
lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo oskrbuje s pitno 
vodo več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo 
prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno 
vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, 
turistična ali živilska dejavnost, potrdi pravno ali fizično 
osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili 
pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.

(2) Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje 
s pitno vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno 
vodo, ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega 
vodovoda, Občina za upravljavca zasebnega vodovoda 
določi izvajalca javne službe.

7. člen  
(vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo 

iz javnega vodovoda)

(1) Za rabo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo 
iz javnega vodovoda pridobi Občina ali več občin vodno 
dovoljenje, če so objekti in oprema javnega vodovoda v 
njeni oziroma njihovi lasti ali lasti pravne osebe javnega 
prava, ki jo je ustanovila Občina ali več občin.

(2) Če javni vodovod oskrbuje s pitno vodo več občin, 
pridobijo vodno dovoljenje za rabo vode iz vodnega 
vira ali več vodnih virov, ki zagotavljajo vodo javnemu 
vodovodu, vse občine, ki jih ta vodovod oskrbuje.

(3) Vodno dovoljenje pridobi Občina tudi za vodovod, ki 
je v lasti oseb, ki niso osebe iz prvega odstavka tega 
člena, če so cevovodi in oprema vodovoda namenjeni 
izvajanju storitev javne službe.

8. člen 
(vodno dovoljenje za rabo vode za lastno oskrbo s pitno 

vodo)

(1) Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni 
oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, 
morajo pridobiti vodno dovoljenje lastniki vseh stavb, ki 
jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo.

(2) Če je več lastnikov posamezne stanovanjske stavbe, 
ki jih s pitno vodo oskrbuje zasebni vodovod, se vodno 
dovoljenje glasi na vse lastnike, ki so kot lastniki 
stanovanjske stavbe navedeni v vlogi za pridobitev 
vodnega dovoljenja za rabo vode za oskrbo s pitno vodo 
iz zasebnega vodovoda.

(3) Če se namerava na zasebni vodovod priključiti stavba 
v lasti osebe, ki ni imetnik vodnega dovoljenja za rabo 
vode zaradi oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, 
mora lastnik oziroma lastniki stavbe pridobiti vodno 
dovoljenje za rabo vode iz tega zasebnega vodovoda.

(4) Če je stavba, ki se namerava priključiti na zasebni 
vodovod šesta stanovanjska stavba ali stavba, v kateri 
se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost, 
Občina pred izdajo vodnega dovoljenja določi ali potrdi 
upravljavca zasebnega vodovoda.

(5) Če se namerava na vodni vir, ki napaja zasebni 
vodovod, ali neposredno na zasebni vodovod priključiti 
nestanovanjska stavba ali gradbeni inženirski objekt, 
za katerega se oskrba s pitno vodo v skladu z drugim 
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odstavkom 3. člena tega odloka ne šteje za storitev javne 
službe, mora upravljavec take stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta pridobiti posebno vodno dovoljenje 
za rabo vode za namen izvajanja svoje dejavnosti.

(6) Ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega 
člena ministrstvo izda vodno dovoljenje Občini, če se 
mora zaradi novega priklopa stavbe na zasebni vodovod 
v skladu z določbami tega odloka in predpisi o oskrbi s 
pitno vodo, oskrba s pitno vodo izvajati v obliki storitev 
javne službe, ker je število s pitno vodo oskrbovanih 
prebivalcev s stalnim prebivališčem preseglo 50 ali 
ker je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo 
presegla 10 m3 pitne vode na dan.

(7) V primeru iz prejšnjega odstavka mora Občina za 
upravljavca vodovoda določiti osebo, ki izvaja storitve 
javne službe, objekti in oprema do tedaj zasebnega 
vodovoda pa pridobi status objektov in opreme javnega 
vodovoda.

III. OPREMLJENOST NASELIJ Z VODOVODOM

9. člen 
(opremljenost naselij)

(1) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim 
prebivališčem več kot pet prebivalcev na ha površine 
mora biti opremljeno z enim, funkcionalno zaokroženim 
javnim vodovodom, če je število prebivalcev, ki stalno 
prebivajo na tem območju, večje od 50, ali če je letna 
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo večja od 
deset m3 pitne vode na dan. 

(2) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim 
prebivališčem manj kot pet prebivalcev na ha površine 
mora biti opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih 
upravljajo:
- izvajalci javne službe, če na oskrbovalnem območju 

posameznega vodovoda prebiva več kot 50 prebivalcev 
ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo 
presega deset m3 pitne vode na dan, ali

- upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni 
oskrbi s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe 
iz prejšnje alineje.

(3) Oskrbovalna območja iz prejšnjih odstavkov tega 
člena so podrobneje določena v operativnem programu 
varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo, 
sprejetem s strani vlade v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo okolja.

10. člen 
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)

(1) Na oskrbovalnem območju, kjer Občina zagotavlja 
oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena 
oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo.

(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, 
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s 
pitno vodo.

IV. UPRAVNI POSTOPKI

11. člen 
(javno pooblastilo izvajalcu javne službe)

(1) S tem odlokom se podeli izvajalcu javne službe javno 
pooblastilo za izdajanje smernic, mnenj, projektnih 
pogojev in soglasij ter soglasij za priključitev v skladu 
zakonodajo s področja prostorskega načrtovanja in 
graditve objektov ter ostalih predpisov, ki urejajo področje 
oskrbe s pitno vodo. 

(2) K vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega odstavka je 
potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja s področja 

prostorskega načrtovanja;

2. za projektne pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja s področja 

graditve objektov in ostali predpisi, ki urejajo 
področje oskrbe s pitno vodo;

3. za soglasje za priključitev, če ni bilo izdano že v 
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja: 
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti 

objekta,
– dokazilo o plačilu komunalnega prispevka,
– projekt vodovodnega priključka,
– projekt za izvedbo hišnega vodovodnega omrežja 

ali izjavo registriranega izvajalca o ustreznosti 
izvedbe hišnega vodovodnega omrežja,  

– notarsko overjeno pogodbo o služnosti lastnikov 
zemljišč, po katerih bo potekal vodovodni priključek 
oziroma drugo listino, ki v skladu s predpisi izkazuje 
pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni 
nepremičnini;

4. za soglasje za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo predvidene porabe vode 

in času trajanja priključka,
– skica priključka,
– notarsko overjeno pogodbo o služnosti lastnikov 

zemljišč, po katerih bo potekal vodovodni priključek 
oziroma drugo listino, ki v skladu s predpisi izkazuje 
pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni 
nepremičnini,
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– dokazilo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v 
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne in padavinske vode;

5. za soglasje za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisanim objektom in vodovodnim 

priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– odločbo pristojnega organa o odstranitvi objekta.

(3) Za projektne pogoje in soglasja ter soglasja za 
priključitev, ki jih izda izvajalec javne službe na zahtevo 
investitorja ali projektanta, se izvajalcu javne službe iz 
občinskega proračuna povrnejo stroški nastali zaradi 
njihove izdaje.

(4) Izvajalec po svoji presoji zadrži (arhivira) predloženo 
dokumentacijo in projekte ali del projektov.

12. člen 
(izvajalci gradbenih in drugih del)

(1) Uporabnik, investitor ali izvajalec del, ki opravlja 
dela v varovalnem pasu javnega vodovoda določenem v 
predpisih s področja graditve objektov, mora za ta dela 
pridobiti soglasje izvajalca javne službe in pri opravljanju 
teh del zagotoviti, da ostane vodovod nepoškodovan. V 
primeru greznic ali drugih nečistih objektov varovalni pas 
zaradi povečanega tveganja onesnaženosti pitne vode 
zanaša 5 m.

(2) Osem dni pred nameravanim začetkom del iz prvega 
odstavka tega člena, je potrebno pri izvajalcu javne 
službe naročiti zakoličbo vodov in nadzor nad izvajanjem 
del ter pokriti vse s tem nastale stroške.

(3) V primeru, da izvajalec del med izvajanjem del, naleti 
na neevidentirane komunalne vode s katerimi upravlja 
izvajalec javne službe, mora z deli prekiniti in o tem 
obvestiti izvajalca javne službe, da se dogovori ustrezna 
rešitev.

(4) Poškodbe na vodovodu in ostalih objektih, ki 
nastanejo zaradi izvajanja del na ali v bližini komunalnih 
vodov, ki so v upravljanju izvajalca javne službe, sanira 
izključno izvajalec javne službe. Nastali stroški bremenijo 
izvajalca del.

(5) Na  javnem vodovodu se ne sme graditi, postavljati 
objektov ali nasipavati materiala, ki lahko povzroči 
poškodbe na vodovodu in ovira njihovo delovanje in 
vzdrževanje. 

V. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNI VODOVOD

13. člen 
(obveznost priključitve na javni vodovod)

(1) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu 
na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s 

pitno vodo s storitvami javne službe, rabi pitna voda, 
mora lastnik stavbe oziroma gradbenega inženirskega 
objekta zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti izvedbo 
priključka stavbe na sekundarni vodovod.

(2) Izvajalec javne službe mora obvestiti lastnika stavbe 
ali gradbenega inženirskega objekta, da je priključitev 
njegovega objekta na javni vodovod obvezna in mu 
posredovati pogoje za izdajo soglasja za priključitev.

(3) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem 
objektu na poselitvenem območju, kjer se oskrba s 
pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, rabi 
pitna voda, lahko lastnik stavbe oziroma gradbenega 
inženirskega objekta zagotovi oskrbo s pitno vodo iz 
zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi s pitno 
vodo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
- oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega 

objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali
- izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega 

inženirskega objekta na javni vodovod povezana z 
nesorazmernimi stroški.

(4) Poselitvena območja oziroma njihove dele, kjer se 
stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključevali 
na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov 
priključitve, opredeli Občina v programu komunalnega 
opremljanja naselij. 

14. člen 
(priključitev stavbe na javni vodovod)

(1) Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javnega 
vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in 
napravo za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku 
pitne vode (vodomer).

(2) Priključitev stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta na javni vodovod je dovoljena samo s soglasjem 
za priključitev, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu 
z določili tega odloka in predpisi, ki urejajo graditev 
objektov.  Priključitev izvede izvajalec javne službe.

(3) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno 
mesto posebej. Uporabnik ne sme dovoliti priključitve 
objektov drugih lastnikov na svoje hišno vodovodno 
omrežje ali na svoj vodovodni priključek brez soglasja 
izvajalca javne službe. 

(4) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in 
druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora 
zagotoviti lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni 
vodovod je v lasti lastnika stavbe. 

(5) Izvajalec javne službe mora vzdrževati priključek 
stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe 
pa mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in 
opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter 
njegovo vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne 
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službe plačati v skladu s tarifo za storitve vzdrževanja 
priključkov stavbe na sekundarni vodovod.

(6) Popravilo vodovodnega priključka lahko opravi le 
izvajalec javne službe.

(7) Na predvidenem poselitvenem območju izvajalec 
javne službe ne sme priključiti stavb ali gradbenih 
inženirskih objektov na javni vodovod, če na območju 
ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu s 
predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne in padavinske vode.

(8) Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem 
območju izvajalec javne službe ne sme priključiti na javni 
vodovod nestanovanjskih stavb ali gradbenih inženirskih 
objektov, če lastnik stavbe oziroma objekta ni pridobil 
vodnega dovoljenja in gre za rabo vode iz javnega 
vodovoda, za katero je treba pridobiti vodno dovoljenje.

(9) V primeru, da kapacitete vodnih virov in zmogljivost 
javnega vodovoda ne omogočajo novih priključkov, 
je izvajalec javne službe dolžan uporabnika in Občino 
seznaniti o trenutnih razmerah ter o pogojih, pod katerimi 
bi bila priključitev možna.

(10) Izvajalec javne službe je dolžan trajno hraniti 
evidenco izdanih soglasij za priključitev objektov na javni 
vodovod. 

15. člen 
(začasna priključitev na javni vodovod)

(1) Izvajalec javne službe lahko izvede začasni priključek 
na javni vodovod za gradbišča, javne prireditve, začasne 
objekte in podobne primere. 

(2) Izvajalec dovoli začasno priključitev, če je vloga 
uporabnika popolna in če je priključitev tehnično 
izvedljiva. Pogoj za začasno priključitev na javni vodovod 
je urejeno začasno odjemno mesto. 

(3) Izvajalec lahko dovoli začasno priključitev na javni 
vodovod le za določeno dobo, ki pa ne sme biti daljša 
od dveh let. 

(4) En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka 
mora uporabnik zaprositi za podaljšanje začasnega 
priključka ali zaprositi za pridobitev stalnega priključka. 
V nasprotnem primeru se uporabniku začasni priključek 
ukine po postopku iz 16. člena tega odloka. 

16. člen 
(ukinitev vodovodnega priključka)

(1) Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo 
v primerih rušenja priključene stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta in v primerih, ko gre za začasen 
priključek.

(2) V primerih rušenja priključene stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta mora uporabnik izvajalcu javne 
službe posredovati pisno vlogo za ukinitev priključka. 

(3) Izvajalec javne službe ukine priključek s fizično 
odstranitvijo priključnega ventila in cevi in uporabnika 
izbriše iz evidence uporabnikov.

(4) Ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec na 
stroške uporabnika.

(5) Sprememba dimenzije priključka, trase, merilnega 
mest priključka, izvedbe dodatnega dela priključka in 
zahteva za povečan odvzem vode se obravnava na enak 
način, kot da gre za nov vodovodni priključek.

VI. VODOVODNI OBJEKTI IN NAPRAVE TER 
GRADNJA IN PRENOS 

17. člen 
(objekti in naprave za izvajanje javne službe)

Objekti, oprema in naprave potrebni za izvajanje javne 
službe so objekti in naprave primarnega, sekundarnega 
in transportnega vodovoda, javno hidrantno omrežje in 
hidranti, ki so oskrbovani iz javnega vodovoda.

18. člen 
(kataster javnega vodovoda)

(1) S tem odlokom se podeli izvajalcu javne službe javno 
pooblastilo za vodenje in vzdrževanje katastra javnega 
vodovoda in posredovanje podatkov v zbirni kataster 
gospodarske javne infrastrukture v skladu s predpisi, 
ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in 
geodetsko dejavnost. 

(2) Stroški vodenja in vzdrževanja se krijejo iz proračunskih 
sredstev Občine.

19. člen 
(lastništvo in gradnja vodovoda)

(1) Objekti, oprema in naprave javnega vodovoda so v 
lasti Občine.

(2) V kolikor investitor ni lokalna skupnost ali država in je 
s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajeni 
vodovod obravnavan kot javni vodovod, je investitor 
novozgrajenega vodovoda dolžan po končani gradnji 
s pogodbo le-tega predati Občini z vso potrebno 
dokumentacijo.  
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20. člen 
(poslovni najem)

Objekti, oprema in naprave javnega vodovoda se predajo 
v poslovni najem izvajalcu javne službe pod pogoji 
določenimi v koncesijski pogodbi. 

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE, 
UPRAVLJAVCA ZASEBNEGA VODOVODA IN 

UPORABNIKOV

21. člen 
(obseg storitev javne službe)

(1) V okviru storitev javne službe mora izvajalec javne 
službe na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:

1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev 
javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, 
ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb;

2. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz 
javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne 
službe; 

3. vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda; 

4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;  

5. vzdrževanje delov priključkov stavb na sekundarni 
vodovod, ki niso daljši od 50 m; 

6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in 
hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisi, ki 
na področju varstva pred požari urejajo obratovanje 
javnih vodovodov in hidrantnih omrežij; 

7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti 
pitne vode v javnem vodovodu na osnovah HACCP 
sistema, ki omogoča izvajanje vseh potrebnih ukrepov 
za vzpostavljanje stalnega nadzora za zagotavljanje 
kakovosti pitne vode skladno z zahtevami iz 
predpisov, ki urejajo pitno vodo, in dostopnost analiz 
pitne vode vsakemu uporabniku na sedežu izvajalca 
javne službe;

8. zagotavljanje priporočil, ukrepov in obvestil za 
zmanjšanje ali odpravo neustreznosti pitne vode 
zaradi hišnega vodovodnega omrežja v skladu z 
zahtevami iz predpisov, ki urejajo pitno vodo; 

9. monitoring kemijskega stanja vodnega vira, ki 
oskrbuje s pitno vodo javne vodovode, za katere je 
monitoring določen v programu izvajanja monitoringa, 
sprejetega v skladu s predpisom, ki ureja kemijsko 
stanje podzemne vode;

10. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete 
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s 
pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih 
virov;

11. označevanje vodovarstvenih 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;

12. izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja 
vodovodnega sistema;

13. predložitev finančno ovrednotenega plana vseh 
del, ki so povezani z vzdrževanjem in obnavljanjem 
naprav, opreme in objektov za izvajanje javne službe, 
pristojni občinski službi najkasneje do 15. oktobra 
tekočega leta za prihodnje leto; 

14. občasno hidravlično modeliranje vodovodih 
sistemov;

15. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih 
sistemih; 

16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so 
priključene na javni vodovod, v katastru stavb 
z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem 
območju;

17. vodenje zahtevanih evidenc v skladu s predpisi s 
področja oskrbe s pitno vodo; 

18. pripravo programa oskrbe s pitno vodo za vsako 
naslednje leto in ga posredovati Občini v uskladitev 
najpozneje do 31. oktobra v tekočem letu; 

19. posredovanje letnega poročila o izvajanju javne 
službe za preteklo leto ministrstvu najpozneje do 31. 
marca tekočega leta;  

20. letno spremljanje stanja vodnih izgub v vodovodnem 
omrežju ter pripravo programa ukrepov za 
zmanjševanje vodnih izgub; 

21. izdajo listin v skladu z 11. členom tega odloka;

22. omogočiti priključitev na javni vodovod, če so za to 
izpolnjeni pogoji iz tega odloka;

23. obveščanje uporabnikov o izvajanju in času trajanja 
ukrepov ob prekinitvi dobave vode v lokalnih 
sredstvih javnega obveščanja, neposredno oziroma 
na krajevno običajen način; 

24. organizirati oskrbo s pitno vodo v primeru izrednih 
dogodkov in poročati o nastalih dogodkih pristojni 
občinski službi; 

25. druge naloge v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s 
pitno vodo.

(2) Izvajalec javne službe organizira na stroške 
upravljavcev zasebnih vodovodov, ki so namenjeni 
lastni oskrbi s pitno vodo, njihovo stalno izobraževanje, 
pri čemer mora izobraževanje vsebovati tehnične in 
zdravstvene vidike oskrbe prebivalstva s pitno vodo. 

(3) Izvajalec javne službe mora imeti za zagotavljanje 
skladnosti pitne vode z zahtevami predpisov o pitni vodi 
zaposleno odgovorno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz 
predpisov o pitni vodi. 
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22. člen 
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)

(1) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega 
vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na 
celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod 

enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno 
vodo in storitve javnih služb;

2. redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega 
vodovoda;

3. vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in 
hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, 
ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje 
javnih vodovodov in hidrantnih omrežij;

4. nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod;
5. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete 

vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v 
skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz 
vodnih virov;

6. obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev 
zasebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne 
službe;

7. meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.

(2) Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati 
projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter 
smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov in urejanje prostora.  

23. člen 
(pravice in obveznosti uporabnika)

(1) Obveznosti uporabnika javnega vodovoda so:
1. predhodno pridobiti soglasje izvajalca javne službe 

za priključitev na javni vodovod; 
2. priključitev na javni vodovod pod pogoji iz V. poglavja 

tega odloka;
3. redno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja, 

vodomernega mesta in notranjega hidrantnega 
omrežja, zaščita pred zmrzovanjem in redno čiščenje 
dostopov do njih zaradi snega, ledu in ostalega 
materiala; 

4. izvajalcu javne službe omogočiti dostop do vodomera, 
kadar gre za odčitavanje in vzdrževanje vodomera, 
ugotavljanje vzrokov motenj ali okvar, meritve tlakov 
ali odvzema vzorcev vode;

5. izvajalcu javne službe omogočiti preverjanje izvedbe 
in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe 
na sekundarni vodovod ter dopustiti njegovo 
vzdrževanje, storjene storitve javne službe pa plačati 
v skladu s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov 
stavbe na sekundarni vodovod;

6. obveščanje izvajalca javne službe o vseh okvarah 
na javnem vodovodu in priključku na javni vodovod, 

vodomeru, javnem hidrantnem omrežju in odvzemu 
vode iz hidrantov, ter omogočanje izvedbe odprave 
okvare in obnove; 

7. pisno obveščanje izvajalca javne službe o spremembi 
števila oseb v gospodinjstvu, o spremembi naslova, 
lastništva in spremembah na stavbi ali gradbenem 
inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvzem in 
obračun vode, v roku 8 dni od nastanka spremembe, 
ki se upošteva pri obračunu z naslednjim mesecem;

8. redno plačevanje storitev oskrbe s pitno vodo ter 
ostalih storitev na podlagi izdanih računov; 

9. urejati medsebojno delitev stroškov, kadar imajo 
uporabniki obračun preko enega obračunskega 
vodomera in sporočati izvajalcu javne službe 
naslovnika in plačnika računov;

10. izvajanje varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru 
izrednih dogodkov ali upravičene prekinitve dobave 
pitne vode;

11. povrniti škodo povzročeno na javnem vodovodu, 
zaradi izvajanja del na uporabnikovih objektih, 
zemljiščih, ali zaradi motenj, ki jih v oskrbi s pitno 
vodo povzroči z odvzemom znatne količine vode ali 
poslabšanjem kakovosti pitne vode. 

(2) Uporabnik ne sme:
1. s hišnim vodovodnim omrežjem ali vodomernim 

jaškom ogrožati zdravja drugih uporabnikov oziroma 
kakovosti vode v javnem vodovodu;

2. s hišnim vodovodnim omrežjem ovirati oskrbe s pitno 
vodo drugih uporabnikov;

3. prekiniti dobave vode drugemu uporabniku ali z 
nestrokovnim delom ogroziti kakovosti pitne vode;

4. odstraniti plombe na vodomeru, hidrantu, ali kako 
drugače spremeniti izvedbe priključka ali vodomernega 
jaška, glede na stanje ob priključitvi;

5. odvzemati vode na nedovoljen način.

(3) Uporabnik lahko zahteva dodatno kontrolo kakovosti 
pitne vode z vzorčenjem na lastnem odjemnem mestu. 
V teh primerih je uporabnik tudi plačnik stroškov analiz 
kakovosti pitne vode.

(4) Za določitev pravic in obveznosti uporabnika 
zasebnega vodovoda se smiselno uporabljajo prejšnji 
odstavki tega člena.

VIII. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV

24. člen 
(opremljenost naselij s hidranti)

(1) Na poselitvenem območju iz prvega in drugega 
odstavka 9. člena tega odloka je treba zagotoviti vgradnjo 
hidrantov na sekundarnem vodovodu ali izjemoma 
na primarnem vodovodu v skladu s predpisom, ki na 
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področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih 
vodovodov in hidrantnih omrežij. 

(2) Če je hidrantno omrežje sekundarni vodovod z 
vgrajenimi hidranti, je tako omrežje javno hidrantno 
omrežje, ki ga upravlja izvajalec javne službe. Če je 
hidrantno omrežje zasebni vodovod z vgrajenimi hidranti, 
je tako omrežje zasebno hidrantno omrežje, ki ga upravlja 
upravljavec zasebnega vodovoda.

25. člen 
(uporaba javnih hidrantov)

(1) Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo 
predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni, 
v brezhibnem stanju in redno vzdrževani. 

(2) Izvajalec javne službe vzdržuje objekte in opremo 
javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni 
vodovod, ter zagotavljanja vodo za primer požara in 
gasilske vaje za preprečevanje požara v okviru vzdrževanja 
objektov skupne rabe na območju občine Hrastnik, 
kjer izvaja javno službo, pri čemer se krijejo stroški 
tega vzdrževanja in zagotavljanja vode iz občinskega 
proračuna, njihov obseg pa se opredeli v programu 
oskrbe s pitno vodo.

(3) Hidranti se smejo uporabljati brez poprejšnjega 
soglasja izvajalca javne službe le za gašenje požarov, 
vaje za preprečevanje požara in za druge intervencije 
ob naravnih in drugih nesrečah. V tem primeru mora 
uporabnik naslednji delovni dan obvestiti izvajalca javne 
službe o uporabi, trajanju in količini odvzete vode. 
Izvajalec javne službe po obvestilu nemudoma pregleda 
hidrant in o morebitnih poškodbah obvesti uporabnika 
hidranta.

(4) Odvzem vode iz javnih hidrantov s soglasjem izvajalca 
javne službe je dovoljen le v  naslednjih primerih:
– čiščenje ulic, cest in trgov,
– zalivanje parkov in javnih nasadov,
– izpiranje kanalov, 
– utrjevanje cestišč in druga gradbena dela,
– potrebe javnih prireditev,
– potrebe gasilskih vaj, 
– polnjenje cistern za razvoz vode (suša ipd.). 

(5) Za uporabo vode iz javnih hidrantov iz prejšnjega 
odstavka tega člena se med uporabnikom hidranta in 
izvajalcem javne službe sklene posebna pogodba, v 
kateri se uredijo pogoji odvzema in način plačila odvzete 
vode. 

26. člen 
(hidranti v lasti uporabnika) 

Za uporabo hidrantov v lasti uporabnika, ki se napajajo 
neposredno iz javnega vodovoda in so brez vodomera, 

se smiselno uporabljajo določbe tega poglavja. Te 
hidrante plombira izvajalec javne službe, vzdržuje pa 
jih lastnik na lastne stroške. O odstranitvi plombe mora 
uporabnik obvestiti izvajalca javne službe najkasneje 
naslednji delovni dan.

27. člen 
(poškodbe javnih hidrantov)

(1) Uporabnik hidranta mora zagotavljati brezhibno stanje 
hidranta. 

(2) V primeru poškodbe na javnem hidrantnem omrežju, 
mora uporabnik takoj obvestiti izvajalca javne službe.

(3) Poškodbe javnega hidrantnega omrežja, ki so 
posledica uporabe, bremenijo uporabnika hidranta 
oziroma povzročitelja poškodbe.

IX. PREKINITEV IN OMEJITEV DOBAVE VODE

28. člen 
(prekinitev dobave vode uporabniku)

(1) Izvajalec javne službe lahko prekine dobavo vode v 
naslednjih primerih:
1. če stanje hišnega vodovodnega omrežja ali 

vodomernega jaška ogroža zdravje drugih 
uporabnikov oziroma kakovost vode v javnem 
vodovodu; 

2. če je priključek na vodovod izveden brez ali v 
nasprotju s soglasjem za priključitev;

3. če uporabnik dovoli priključitev drugega uporabnika 
na svoje hišno vodovodno omrežje ali svoje hišno 
vodovodno omrežje razširi;

4. če hišno vodovodno omrežje uporabnika ovira 
oskrbo s pitno vodo drugih uporabnikov in uporabnik 
ne izboljša stanja; 

5. če uporabnik  prekine dobavo vode drugemu 
uporabniku ali z nestrokovnim delom ogrozi kakovost 
pitne vode;

6. če uporabnik neutemeljeno onemogoča delavcu 
izvajalca javne službe odčitavanje, nadzor, 
vzdrževanje in zamenjavo vodomera, pregled in 
vzdrževanje priključka, vzdrževanje objektov in 
naprav javnega vodovoda ter javnega hidrantnega 
omrežja, ki ga ta mora izvajati skladno z določili tega 
odloka in predpisov s področja oskrbe s pitno vodo; 

7. če uporabnik odstrani plombo na vodomeru, hidrantu 
ali kako drugače spremeni izvedbo priključka ali 
vodomernega jaška, glede na stanje ob priključitvi;

8. če je ugotovljen nedovoljen način odjema;
9. če uporabnik opravlja posege v objekte, opremo in 

naprave javnega vodovoda, ki jih ima v upravljanju 
izvajalec javne službe;
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10. če uporabnik krši objavljene ukrepe varčevanja s 
pitno vodo; 

11. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem 
računu niti po prejemu opomina pred prekinitvijo 
dobave vode, v roku, ki je na njem naveden; 

12. če uporabniki v večstanovanjski stavbi ne uredijo 
medsebojnih razmerij in zaradi tega ne plačujejo 
porabljene vode; 

13. če uporabniku preneha veljavnost začasnega 
priključka;

14. ali če povzroča nevarnost ali onesnaževanje ter 
druge vrste obremenjevanja virov in distribucije pitne 
vode, ki bi lahko vplivali na zdravstveno ustreznost 
pitne vode ali njeno količino. 

(2) Izvajalec javne službe lahko prekine dobavo vode 
samo v primeru, ko s prekinitvijo ne posega v pravice 
drugih uporabnikov, razen v primeru iz 1. in 14. točke 
prejšnjega odstavka tega člena. 

(3) Dobava vode se prekine do odprave vzroka 
prekinitve. 

(4) Vse stroške prekinitve dobave pitne vode iz tega člena 
in ponovne priključitve plača uporabnik po veljavnem 
ceniku izvajalca javne službe.

29. člen 
(prekinitev dobave vode na zahtevo uporabnika)

Na pisno zahtevo uporabnika, je izvajalec javne službe 
temu dolžan začasno prekiniti dobavo pitne vode, ki 
lahko traja nepretrgoma najmanj 30 dni in največ 5 let. 
Izvajalec javne službe izvede plombiranje priključnega 
ventila. Stroške prekinitve dobave pitne vode in ponovne 
priključitve plača uporabnik po veljavnem ceniku izvajalca 
javne službe. 

30. člen 
(prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)

(1) Izvajalec javne službe ima pravico prekiniti dobavo pitne 
vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na napravah 
in objektih javnega vodovoda brez odškodninske 
odgovornosti, vendar mora obvestiti uporabnike o 
prekinitvi dobave pitne vode vsaj 3 dni pred prekinitvijo 
dobave pitne vode preko lokalnih sredstev javnega 
obveščanja, neposredno ali na krajevno običajen način.

(2) V primeru nepredvidljivih okvar ali izrednih dogodkov 
ima izvajalec javne službe za krajši čas brez predhodnega 
obvestila pravico prekiniti ali zmanjšati dobavo pitne vode 
brez odškodninske odgovornosti, vendar je dolžan, takoj 
ko je mogoče, uporabnike obvestiti, da je bila motena 
oskrba s pitno vodo in tudi o samem razlogu za prekinitev 
oziroma zmanjšanje dobave pitne vode. 

31. člen 
(ukrepi ob pomanjkanju vode)

(1) Izvajalec javne službe je dolžan porabo vode 
stalno nadzirati. V primeru čezmerne porabe oziroma 
pomanjkanja vode izda navodilo z varčevalnimi ukrepi, ki 
so ga uporabniki dolžni upoštevati. 

(2) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali 
poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih 
je ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko 
izvajalec javne službe omeji odvzem vode iz javnega 
vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba 
prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda za 
druge namene.

X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

32. člen 
(viri financiranja javne službe)

Viri financiranja javne službe so: 
– cene storitev javne službe,
– sredstva občinskega proračuna, 
– drugi viri. 

XI. MERITVE KOLIČIN PORABLJENE VODE IN 
OBRAČUN

33. člen 
(poraba vode)

(1) Količina porabljene vode se meri z obračunskimi 
vodomeri. 

(2) Z velikimi porabniki vode lahko izvajalec javne službe 
sklene posebno pogodbo o meritvi porabljene vode.

34. člen 
(uporaba vodomerov)

(1) Glavni obračunski vodomer je sestavni del 
vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe 
pitne vode. Tip in velikost vodomera se določi v skladu 
s projektom Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali 
popravljati obračunskega vodomera. 

(2) Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen v 
skladu s predpisi s področja meroslovja in merilnih 
instrumentov. Vodomere nadzira, zamenjuje, vzdržuje 
in odčitava izključno izvajalec javne službe, ki skrbi tudi 
za pravočasno overjanje vodomerov. Stroški nabave, 
namestitve, kontrole, umerjanja, vzdrževanja in zamenjave 
obračunskega vodomera bremenijo uporabnika.

(3) Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor 
za vodomer (vodomerni jašek). Mesto namestitve 
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vodomernega jaška določi izvajalec javne službe. 
Vodomerni jašek mora biti za vse novogradnje izven 
stavbe. Prostor za vodomer mora biti vedno dostopen 
delavcem ali pooblaščenim osebam izvajalca javne službe 
za izvajanje vzdrževanja in rednega pregledovanja.

(4) Uporabnik ima poleg rednih pregledov iz prvega 
odstavka tega člena pravico zahtevati izredno kontrolo 
točnosti vodomera, če je njegova točnost sporna. Če 
se ugotovi, da vodomer deluje znotraj meja predpisane 
točnosti, nosi stroške kontrole uporabnik, v nasprotnem 
primeru pa izvajalec javne službe.

(5) Vsi stroški, ki nastanejo na vodomeru ali na priključku 
po krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika. Okvaro 
lahko sanira izključno izvajalec javne službe.

(6) Vodomeri v hišnem vodovodnem omrežju, ki so 
nameščeni za glavnim obračunskim vodomerom, 
so namenjeni uporabniku ali upravljavcu hišnega 
vodovodnega omrežja za kontrolo porabe na različnih 
mestih in jih izvajalec javne službe ne vzdržuje in ne 
odčitava za obračun stroškov. Ne glede na predhodno 
določbo se lahko izvajalec javne službe in uporabnik ali 
upravljavec hišnega vodovodnega omrežja dogovorita 
drugače.

35. člen 
(določanje količin porabljene vode in obračun)

(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega 
omrežja se meri v kubičnih metrih (m3) po stanju 
odčitanem na vodomeru. Stanje na vodomeru se odčitava 
praviloma na vsake tri mesece za gospodinjstva, za večje 
odjemalce (industrijo in večstanovanjske stavbe) pa vsak 
mesec.  

(2) Uporabniki – fizične in pravne osebe mesečno plačuje 
akontacije za predvideno porabo vode, določene glede 
na dejansko porabo vode posameznega uporabnika v 
preteklem obračunskem obdobju. 

(3) V primeru, da izvajalec javne službe ali uporabnik 
ugotovi, da je vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen 
odvzem brez vodomera ali če iz drugega razloga ni 
mogoče odčitati dejanske porabe vode, se za čas od 
zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera količina 
porabljene vode določi na osnovi količine predpisane s 
predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(4) Količina porabljene vode se v primeru stavbe, za 
katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno 
vodo, vendar ta ni opremljena z vodomerom, določi na 
osnovi količine predpisane s predpisi za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja.

(5) V primeru, kjer je poleg gospodinjstev prijavljena 
tudi gospodarska dejavnost, mora biti izvedeno ločeno  
merjenje porabe vode.

(6) Za posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega 
hidranta se kršitelju zaračuna porabljena voda v višini 
predpisane količine za zagotavljanje požarne varnosti, ki 
znaša 72 m3.

36. člen 
(določanje količin porabljene vode za več porabnikov)

(1) Kadar je na posamezno odjemno mesto priključenih 
več porabnikov in se poraba pitne vode meri z enim 
obračunskim vodomerom, se porazdelitev stroškov med 
porabniki izvaja skladno z določbami stanovanjskega 
zakona in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih 
predpisov.

(2) Kadar je na posamezno odjemno mesto priključenih 
več porabnikov in imajo vsi porabniki v svojem hišnem 
vodovodnem omrežju vgrajene merilne naprave za 
merjenje porabe pitne vode, se porazdelitev stroškov 
med porabniki izvaja skladno z določbami stanovanjskega 
zakona in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih 
predpisov.

(3) Kadar je na posamezno odjemno mesto priključenih 
več porabnikov in imajo le nekateri porabniki v svojem 
hišnem vodovodnem omrežju vgrajene merilne naprave 
za merjenje porabe pitne vode, se porazdelitev stroškov 
med porabniki izvaja skladno z določbami stanovanjskega 
zakona in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih 
predpisov.

(4) Kadar je na posamezno odjemno mesto priključenih 
več porabnikov in imajo vsi ali le nekateri porabniki v 
svojem hišnem vodovodnem omrežju vgrajene merilne 
naprave za merjenje porabe pitne vode, se v primeru 
nemožnosti odčitavanja porabe pitne vode uporabljajo 
določbe stanovanjskega zakona, na njegovi podlagi 
sprejeti podzakonski predpisi ter predpisi za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja.

37. člen 
(cena storitev)

(1) Cena m3 porabljene vode se določi na osnovi 
predloga izvajalca javne službe, soglasja Občinskega 
sveta Občine ter skladno s predpisi za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja.

(2) Izvajalec javne službe je dolžan objaviti cenik v 
uradnem glasilu. 
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38. člen 
(izdajanje računov, plačilo, ugovor na račun in 

opominjanje)

(1) Račune za porabljeno vodo  izstavlja izvajalec javne 
službe vsakemu uporabniku posebej.

(2) Uporabnik mora plačati račun v roku, navedenem 
na položnici oziroma na računu. Če uporabnik zamudi s 
plačilom, mu izvajalec javne službe zaračuna zakonsko 
veljavne zamudne obresti. 

(3) V primeru, da uporabnik ne poravna vrednosti računa 
v določenem roku po prejemu računa, ga je izvajalec 
javne službe dolžan pisno opomniti. V opominu mora 
določiti dodaten rok za plačilo in opozoriti uporabnika 
na posledice neplačila. Če uporabnik ne plača zneska 
računa na položnici oziroma računu niti v 30 dneh po 
izdanem opominu, lahko izvajalec javne službe prekine 
dobavo vode brez ponovnega opomina, o čemer pa 
mora biti uporabnik v poslanem opominu že opozorjen.

(4) Uporabnik, ki se s prejetim računom ne strinja, lahko 
poda izvajalcu javne službe pisni ugovor na obračun 
najkasneje v osmih dneh po prejemu položnice oziroma 
računa. Izvajalec javne službe je dolžan pisno odgovoriti 
na ugovor uporabnika v petnajstih dneh in v tem času ne 
sme prekiniti dobave vode. Ugovor ne zadrži plačila. 

XII. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

39. člen 
(inšpekcijski nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka v okviru 
pooblastil izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Zasavje.

(2) Organ iz prejšnjega odstavka pri opravljanju nadzora 
izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je 
zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

(3) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitelje 
prijaviti Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 
Trbovlje.

40. člen 
(globe)

(1) Z globo 1.400 € se za prekršek kaznuje pravna 
oseba – izvajalec javne službe, če: 

1. ravna v nasprotju z 11. členom tega odloka;
2. ravna v nasprotju s 14. členom tega odloka;
3. ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka;
4. ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka;
5. ravna v nasprotju s 28. členom tega odloka.

(2) Z globo 400 € se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(3) Z globo 1.400 € se za prekršek kaznuje fizična oseba 
– izvajalec javne službe, če:

1. ravna v nasprotju z 11. členom tega odloka;
2. ravna v nasprotju s 14. členom tega odloka;
3. ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka;
4. ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka;
5. ravna v nasprotju s 28. členom tega odloka.

(4) Z globo 400 € se za prekršek kaznuje uporabnik, 
če:

1. ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka;
2. ravna v nasprotju s 13. in 14. členom tega 

odloka;
3. ravna v nasprotju s 1.,4.,7. in 10. točko prvega 

odstavka ter drugim odstavkom 23. člena tega 
odloka;

4. ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka;
5. ravna v nasprotju s 27. členom tega odloka.

XIII. PREHODNE DOLOČBE

41. člen 
(komunalna opremljenost na oskrbovalnih območjih)

(1) Če obstoječa poselitvena območja, kjer mora 
Občina v skladu s tem odlokom in predpisi o oskrbi s 
pitno vodo zagotavljati izvajanje storitev javne službe, 
niso opremljena ali niso v celoti opremljena z javnim 
vodovodom, je dovoljena lastna oskrba s pitno vodo, 
dokler Občina ne vzpostavi pogojev za priključitev stavb 
na sekundarni vodovod. 

(2) Za rabo vodnih virov za lastno oskrbo s pitno vodo iz 
prejšnjega odstavka tega člena morajo lastniki stavb in 
gradbenih inženirskih objektov pridobiti vodno dovoljenje 
v skladu z določbami tega odloka in predpisov o oskrbi 
s pitno vodo. 

(3) Na poselitvenih območjih, kjer Občina zagotavlja 
oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, se morajo 
lastniki obstoječih stavb oziroma gradbenih inženirskih 
objektov prilagoditi zahtevam iz V. poglavja tega odloka v 
roku 1 leta od obvestila izvajalca javne službe o obvezni 
priključitvi.

(4) Zahteva iz prejšnjega odstavka tega člena se ne 
nanaša na priključke obstoječih stavb ali gradbenih 
inženirskih objektov na sekundarni vodovod, ki se morajo 
prilagoditi zahtevam iz V. poglavja tega odloka ob prvi 
menjavi vodomera ali ob izvedbi gradbenih del na stavbi, 
za katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, vendar 
najpozneje do 31. decembra 2015.
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(5) Priključki obstoječih stavb se prenesejo v vzdrževanje 
izvajalcu javne službe najpozneje do 31. decembra 
2010.

42. člen 
(tehnični pravilnik)

(1) Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju 
občine Hrastnik iz drugega odstavka 1. člena tega 
odloka pripravi izvajalec javne službe v roku enega leta 
po sprejemu tega odloka, sprejme pa Občinski svet 
Občine Hrastnik. 

(2) Do uveljavitve tehničnega pravilnika iz prejšnjega 
odstavka tega člena se smiselno uporablja dosedanji 
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu Občine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja št. 17/97).

43. člen 
(hidrantna omrežja)

Izvajalec javne službe izvaja naloge iz drugega odstavka 
25. člena tega odloka do uveljavitve predpisa, ki na 
področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih 
vodovodov in hidrantnih omrežij.

44. člen 
(prehodni izvajalec javne službe)

Do podelitve koncesije izbranemu koncesionarju izvaja 
javno službo oskrbe s pitno vodo KSP HRASTNIK 
Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 
7, 1430 Hrastnik.

45. člen 
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
oskrbi z vodo (Uradni vestnik Zasavja, št. 9/2000-UPB1, 
2/2001, 20/2003, 8/2008).

XIV. KONČNA DOLOČBA

46. člen 
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja.

Številka: 354-40/2009
Hrastnik, 24. 09. 2009

Župan 
Občine Hrastnik

Miran JERIČ
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08) 3. in 7. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list 
RS št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/06-ZJZP), 
149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS št. 
39/2006–UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.
US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 
33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008), 3. 
in 17. člena Zakona o prekrških (Ur. list RS, št. 03/07 
– ZP1-UPB4 in 17/08-ZP1-1E, 21/08-popravek), 5. 
člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007) in 17. 
člena statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/06-čistopis) 
je Občinski svet občine Hrastnik na svoji 24. seji, dne 
24.9.2009, sprejel

O D L O K 
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode na območju občine Hrastnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se ureja način izvajanja gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
in padavinske vode na območju občine Hrastnik (v 
nadaljnjem besedilu: javna služba), ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 

službe,
– vire financiranja javne službe,
– upravni postopki (javna pooblastila),
– gradnja in prenos kanalizacijskih omrežij,
– pogoje izvajanja javne službe,
– vrsto in obseg javne službe ter njeno prostorsko 

razporeditev,
– pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov,
– nadzor nad izvajanjem odloka.

(2) Podrobnejšo vsebino o tehnični izvedbi in uporabi 
objektov in naprav za izvajanje javne službe opredeljuje 
Tehnični pravilnik o javnem kanalizacijskem omrežju.

2. člen

Namen odloka je:
– zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe, 
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varstvo okolja 

in varstvo voda,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov 

financiranja in nadzora izvajanja odloka.

3. člen

Pojmi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen 
kot jih določajo predpisi s področja odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen

Izvajanje javne službe, na celotnem območju Občine 
Hrastnik izvaja koncesionar na podlagi koncesijske 
pogodbe in pod pogoji določenimi s tem odlokom.

5. člen

Izvajalec mora izvajati javno službo na območju občine 
Hrastnik po Programu odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: 
Program), ki ga izdela skladno z državno zakonodajo s 
tega področja.

6. člen

(1) Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode 
na območju občine Hrastnik se prostorsko zagotavlja 
v obstoječih greznicah ali malih komunalnih čistilnih 
napravah (v nadaljnjem besedilu: MKČN).

(2) Po izgradnji centralne čistilne naprave Hrastnik (v 
nadaljevanju ČN Hrastnik) se bo čiščenje zagotavljalo:

a) v ČN Hrastnik za komunalne odpadne in padavinske 
vode, ki se bodo odvajale preko centralnega 
kanalizacijskega omrežja iz območij, ki bodo nanj 
priključena, z urejeno javno kanalizacijo.

b) v MKČN ali nepretočnih greznicah za odpadne 
vode iz stavb oziroma drugih objektov (v nadaljnjem 
besedilu: objektov), na območjih, ki niso opremljena z 
javno kanalizacijo in se po operativnem programu ne 
predvideva gradnja javne kanalizacije.

(3) Prehodno obdobje je obdobje do rokov, ki jih določa 
državna zakonodaja in predpisi s področja odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za 
ureditev ustreznih kanalizacijskih objektov na območjih, 
kjer je javna kanalizacija in na območjih, kjer ni javne 
kanalizacije.

7. člen

Prevzem in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic in 
MKČN ter s komunalno odpadno vodo iz nepretočnih 
greznic, se do izgradnje ČN Hrastnik, prostorsko 
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zagotavlja v centralni čistilni napravi, s katero ima izvajalec 
sklenjeno pogodbo o prevzemu blata.

8. člen

(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe 
v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno 
kanalizacijo, zagotavljati:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne vode in padavinske 

vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih 
površin, 

– prevzem blata iz MKČN ter obstoječih greznic pri 
uporabniku storitev ter njegovo obdelavo najmanj 
enkrat na štiri leta,

– prve meritve in obratovalni monitoring za MKČN,
– čiščenje greznic do izgradnje ČN Hrastnik oz. v 

prehodnem obdobju;

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti odvajanje 
in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v javno 
kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine, 
in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno 
kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe objektov 
javne kanalizacije.

(3) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za 
objekte v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno 
kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo 
skupino stavb zunaj naselja, zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter 

obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz obstoječih greznic in njihovo 

obdelavo, ko je to potrebno oziroma najmanj enkrat 
na štiri leta v prehodnem obdobju,

– prevzem blata iz MKČN pri uporabniku storitev in 
njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta, 

– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelava 
ocene obratovanja MKČN, za MKČN iz prejšnje 
alineje, v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz MKČN,

– izdaja potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
MKČN.

(4) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz 
cestnega telesa ni predmet tega odloka.

III. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

9. člen

(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna občine hrastnik,
– taks, okoljskih dajatev in drugih virov.

IV. UPRAVNI POSTOPKI (JAVNA POOBLASTILA)

10. člen

(1) S tem odlokom se izvajalcu javne službe podeli javno 
pooblastilo za izdajanje smernic, mnenj, projektnih 
pogojev, soglasij, potrdil in strokovnih ocen, v skladu 
zakonodajo s področja prostorskega načrtovanja in 
graditve objektov ter ostalih predpisov, ki urejajo področje 
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.

(2) K vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega odstavka je 
potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

1. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja s področja 

prostorskega načrtovanja;

2. za projektne pogoje, soglasja, potrdila in strokovne 
ocene:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja s 

področja graditve objektov in ostali predpisi, ki 
urejajo področje odvajanja in čiščenja odpadnih in 
padavinskih voda;

3. za soglasja za priključitev objektov:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti 

objekta,
– dokazilo o plačilu komunalnega prispevka,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt za izvedbo interne kanalizacije objekta ali 

potrdilo upravljavca o pregledu interne instalacije,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, 

biorazgradljivosti in količini organskih snovi v 
odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, 
kadar gre za industrijske odpadne vode,

– program predpisanih prvih meritev, če gre za 
industrijske odpadne vode,

– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje 
industrijske odpadne vode,

– notarsko overjeno pogodbo o služnosti lastnikov 
zemljišč, po katerih bo potekal kanalizacijski 
priključek oziroma drugo listino, ki v skladu s 
predpisi izkazuje pravico graditi oziroma izvajati 
dela na določeni nepremičnini;

4. za soglasja za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode 

in načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja 
odpadne vode,

– projekt kanalizacijskega priključka,
– notarsko overjeno pogodbo o služnosti lastnikov 

zemljišč, po katerih bo potekal kanalizacijski 
priključek oziroma drugo listino, ki v skladu s 
predpisi izkazuje pravico graditi oziroma izvajati 
dela na določeni nepremičnini;

5. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisanim objektom in kanalizacijskim 



Št. 29 Uradni vestnik Zasavja Stran 17

priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– odločbo pristojnega organa o odstranitvi objekta;

6. za soglasje k spremembam, ki vplivajo na lastnosti in 
količine odpadne vode:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe;

(3) Za potrdila, strokovne ocene, projektne pogoje in 
soglasja ter soglasja za priključitev, ki jih izda izvajalec 
javne službe na zahtevo investitorja ali projektanta, se 
izvajalcu javne službe iz občinskega proračuna povrnejo 
stroški nastali zaradi njihove izdaje.

(4) Izvajalec po svoji presoji zadrži (arhivira) predloženo 
dokumentacijo in projekte ali del dokumentacije.

11. člen

(1) S tem odlokom se izvajalcu javne službe podeli javno 
pooblastilo za vodenje in vzdrževanje katastra javne 
kanalizacije in posredovanje podatkov v zbirni kataster 
gospodarske javne infrastrukture v skladu s predpisi, 
ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in 
geodetsko dejavnost.

(2) Stroški vodenja in vzdrževanja katastra javne 
kanalizacije se krijejo iz proračunskih sredstev Občine.

V. GRADNJA IN PRENOS KANALIZACIJSKIH OMREŽIJ

12. člen

(1) Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v 
ločenem in mešanem omrežju. Vsa nova kanalizacijska 
omrežja in obnove obstoječega omrežja se morajo graditi 
v ločenem omrežju, razen v primerih, ko:
– padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker 

ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti 
ponikanja,

– zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh 
vzporednih kanalov,

– je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni 
možno odvajati v vodotok ali ponikati;

(2) Za izvedbo ponikovalnice mora uporabnik pridobiti 
projektno dokumentacijo z geološkim poročilom, iz 
katere bo razvidno, da poniknjena voda ne bo ogrožala 
sosednjih parcel, objektov ali podtalnice v vodovarstvenih 
območjih.

13. člen

(1) V kolikor investitor ni lokalna skupnost ali država in je 
s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajena 
kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot javna 
kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih 
objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s 

pogodbo le-te predati Občini Hrastnik z vso potrebno 
dokumentacijo.

14. člen

Kanalizacijska omrežja s pripadajočimi objekti se predajo 
v poslovni najem izvajalcu javne službe pod pogoji 
določenimi v koncesijski pogodbi.

VI. a) IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, 
KJER JE ZGRAJENA JAVNA KANALIZACIJA

Opredelitev naprav in objektov

15. člen

(1) Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo 
primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z 
njimi povezane tehnološke naprave, kot so:
– kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod 

komunalne odpadne in padavinske vode,
– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske 

odpadne vode,
– centralna čistilna naprava Hrastnik v izgradnji,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– lovilci olj in peskolovi,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne 

kanalizacije.

(2) Vse naprave in objekti javne kanalizacije so v lasti 
Občine Hrastnik.

16. člen

(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– skupni kanalizacijski priključek, preko katerega je več 

objektov priključenih na javno kanalizacijo,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, 

peskolovi in lovilci olj,
– obstoječe greznice, nepretočne greznice, MKČN z 

zmogljivostjo manjšo do 50PE,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami 

v stanovanjski stavbi ali drugih objektih,
– interna črpališča ter naprave za zaščito objektov pred 

povratno vodo iz kanalizacije.

Naprave in objekti uporabnika niso objekti javne 
kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb, ki jim pripadajo.

(2) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, 
ki je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve 
na javno kanalizacijo do vključno prvega revizijskega 
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jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali več stavb, 
ki so priključene na javno kanalizacijo ali do zunanje 
stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti. 
Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da na 
objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne 
kanalizacije. 

Skupni kanalizacijski priključek je skupek več 
kanalizacijskih priključkov iz več posameznih objektov. 
Skupni kanalizacijski priključek ni del javne kanalizacije 
in je v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.

(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski 
jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni 
cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za 
vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski 
jašek mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu, 
da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec in 
uporabnik. Mesto revizijskega jaška določita projektant 
in izvajalec v projektni dokumentaciji.

(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču 
v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za 
postavitev revizijskega jaška predložiti izvajalcu soglasje 
lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski 
jašek.

(5) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti 
izven objekta, je lastnik dolžan v objektu urediti interno 
kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno 
vzdrževati in opravljati preglede odpadne vode.

(6) Naprave in objekte iz 1. odstavka tega člena upravlja 
in vzdržuje uporabnik na svoje stroške.

Pogoji priključitve na javno kanalizacijo

17. člen

(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja 
ali preureja javna kanalizacija, je obvezna priključitev 
objektov ali preureditev obstoječega priključka objekta 
na javno kanalizacijo.

(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati 
tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj 
območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno 
kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode, preračunana na 1m dolžine 
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na 
javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje odpadnih 
vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje.

(3) Izvajalec javne službe mora obvestiti lastnika, da 
je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo 
obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. 
Priključitev na javno kanalizacijo se mora opraviti v roku 

šestih (6) mesecev od prejema obvestila o obvezni 
priključitvi. 

(4) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije 
odvajala komunalna odpadna voda v greznico ali MKČN, 
se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik 
na svoje stroške izvede eno od naslednjih možnosti:
– greznico ali malo komunalno čistilno napravo 

odstrani,
– greznico ali malo komunalno čistilno napravo očisti in 

izključi iz sistema odvajanja odpadne vode,
– greznico ali malo komunalno čistilno napravo z 

gradbenim posegom spremeni v revizijski jašek.

(5) Padavinske vode je treba odvajati neposredno v 
naravne odvodnike (vodotoke) ali s ponikanjem v tla. 
Padavinske vode, ki so tako onesnažene, da se na 
podlagi določb podzakonskih aktov ne smejo odvajati 
neposredno v vodotoke ali s ponikanjem v tla, mora 
lastnik ali upravljavec površin primerno zajeti in očistiti, 
ter jih speljati v vodotoke ali s ponikanjem v tla, kadar je 
to izvedljivo.

18. člen

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so 
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek 
na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije 
terena, ali ko to zahteva položaj in velikost objektov, se 
izjemoma dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov.

(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno 
kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V 
primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, 
da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev 
več objektov preko enega skupnega kanalizacijskega 
priključka, s čimer  morajo soglašati vsi lastniki tega 
priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti 
vseh lastnikov tega priključka. Pisna soglasja pridobijo 
uporabniki oz. lastniki skupnega priključka. V skupni 
kanalizacijski priključek se združuje interna kanalizacija 
iz več posameznih objektov. Skupni kanalizacijski 
priključek ni del javne kanalizacije. 

19. člen

(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi 
na podlagi vloge investitorja in izpolnitve naslednjih 
pogojev:
– da je k vlogi za priključitev predložena vsa predpisana 

projektna in upravna dokumentacija,
– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca,
– da je poravnan komunalni prispevek oziroma zakonsko 

določena obveznost za priključitev.

(2) Investitor je dolžan vlogo podati najkasneje v 
osmih dneh pred izvedbo del. Pregled in prevzem 
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kanalizacijskega priključka izvede izvajalec javne službe 
na stroške uporabnika.

20. člen

Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede le izvajalec 
javne službe.

21. člen

Javna in interna oz. zasebna kanalizacija morata biti 
grajeni iz materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost. 
V fekalno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati strešnih 
in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnic, če obstaja 
možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji 
vodotok.

Osnove za oblikovanje cen in obračun storitev 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 

padavinske vode

22. člen

(1) Cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode določi občina 
v skladu z merili iz predpisa, ki ureja oblikovanje cen 
obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja. 

(2) Do podelitve koncesije ostajajo v veljavi cene za 
izvajanje gospodarske javne službe čiščenja in odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode po veljavnem 
ceniku izvajalca.

23. člen

(1) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne 
vode je izražena v eurih/m3 dobavljene pitne vode iz 
vodovodnega omrežja.

(2) Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo 
iz naravnih virov v industrijskem postopku proizvodnje, 
morajo imeti vgrajen vodomer za merjenje odvzetih 
količin vode iz naravnih virov, oziroma merilno mesto, 
v katerem se meri količina odvedenih odpadnih vod. 
Uporabnik mora zagotoviti izvajalcu možnost odčitavanja 
merilnega mesta. 

(3) V primeru, da je v objektu priključenih na kanalizacijsko 
omrežje več uporabnikov, se za razdelitev stroškov 
uporablja enak sistem kot pri razdelitvi stroškov oskrbe s 
pitno vodo v tem objektu.

Prenehanje odvajanja odpadne vode 

24. člen

(1) Kanalizacijski priključek se lahko ukine na zahtevo 
uporabnika ali po uradni dolžnosti izvajalca javne službe. 
Ukinitev na zahtevo uporabnika je dopustna ob odstranitvi 
objekta, kar mora uporabnik dokazati z listino pristojnega 
organa o odstranitvi objekta ali opustitvi uporabe objekta, 
in v primeru začasnega priključka. Stroške ukinitve krije 
uporabnik.

(2) Izvajalec javne službe na stroške uporabnika prekine 
odvajanje odpadne vode, kadar:
– je zaradi stanja interne kanalizacije objekta ali naprav 

v njej, ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali 
proces čiščenja na komunalni čistilni napravi,

– je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo 
izveden brez soglasja izvajalca,

– uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev 
drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali 
kanalizacijski priključek oz. skupni kanalizacijski 
priključek, ali spremeni njegovo zmogljivost oz. 
poveča prispevne količine,

– uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin 
in onesnaženosti odpadne vode ali pregled 
kanalizacijskega priključka,

– uporabnik brez soglasja izvajalca spremeni izvedbo 
priključka,

– uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v 
zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,

– uporabnik v javno kanalizacijo odvaja nedovoljene 
snovi (strupene snovi, olja ali maščobe, strojna olja 
in maziva, goriva, radioaktivne snovi, neprečiščene 
industrijske vode, gnojnico, gnoj, cement, pesek, 
zmlete biološke odpadke, komunalne odpadke in 
podobne odpadke, ki ogrožajo obratovanje javne 
kanalizacije ali proces čiščenja na čistilni napravi),

– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje 
in premoženje prebivalcev,

– uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu in 
opominu,

– industrijski uporabnik v roku 30 dni po pozivu 
izvajalca ne podpiše pogodbe o odvajanju in čiščenju 
industrijske odpadne vode,

– industrijski uporabnik ne zagotovi merjenja odvzetih 
količin vode iz naravnih virov.

(3) Prekinitev odvajanja odpadne vode velja za čas do 
odprave vzroka. Stroške vnovične priključitve plača 
uporabnik.

(4) V primeru, da izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal 
v javno kanalizacijo odpadno vodo iz drugega odstavka 
tega člena, obvesti o dogodku pristojno inšpekcijo, 
opravi preiskave in industrijske meritve, ugotovi 
zmanjšanje učinkovitosti čiščenja na čistilni napravi ter 
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druge posledice skladno s postopkom, ki je predviden 
za takšne primere. Izvajalec oceni nastalo škodo in od 
uporabnika zahteva povrnitev nastale škode.

25. člen

(1) Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne 
vode za krajši čas zaradi načrtovanih vzdrževalnih del ali 
nastalih okvar na javni kanalizaciji. O vzrokih, času trajanja 
prekinitev ter o navodilih za ravnanje uporabnikov med 
prekinitvijo, izvajalec obvesti uporabnike preko sredstev 
javnega obveščanja ali na drug krajevno običajen način.

(2) V primeru izvajanja nenačrtovanih vzdrževalnih del 
ali ob naravnih in drugih nesrečah ima izvajalec pravico 
brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom 
odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo. Izvajalec 
ima v teh primerih dolžnost v najkrajšem možnem času 
vzpostaviti začasen režim odvajanja odpadne vode.

26. člen

Izvajalec ne odgovarja za škodo v objektih ali na parcelah 
zaradi izlivov iz javne kanalizacije v primeru poplav, naliva 
večje izdatnosti od projektirane, v primerih, ko priključitev 
objekta ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v 
skladu z zahtevami v pogojih in soglasju, ter ob naravnih 
in drugih nesrečah, na katere izvajalec ne more vplivati.

VI. b) IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, 
KJER NI JAVNE KANALIZACIJE

Izvajanje javne službe na območjih, ki niso 
opremljena z javno kanalizacijo

27. člen

(1) Na območjih brez javne kanalizacije, velja za 
investitorja obvezna izgradnja MKČN, izjemoma 
nepretočne greznice.

(2) Na območjih ki niso opremljena z javno kanalizacijo 
in kjer skladno s predpisom o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz MKČN ali predpisom, ki ureja emisijo 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in 
javno kanalizacijo, ni treba odvajati komunalne odpadne 
vode v javno kanalizacijo, morajo lastniki obstoječih 
stavb za odpadno vodo, ki nastaja v obstoječi stavbi, 
sami na svoje stroške zagotoviti čiščenje v MKČN ali 
zbiranje v nepretočni greznici. Obstoječe pretočne 
greznice je potrebno odstraniti iz uporabe v zakonsko 
predpisanih rokih in jih nadomestiti z MKČN, izjemoma 
z nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati zakonsko 
predpisanim standardom.

(3) Uporabnik ali investitor stavbe, v kateri nastaja 
komunalna odpadna voda, je dolžan ob izgradnji MKČN 
ali nepretočne greznice pridobiti potrdilo in strokovno 
oceno o obratovanju, ki ju na stroške uporabnika ali 
investitorja izdela izvajalec javne službe.

28. člen

Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje z blatom iz 
pretočnih greznic v prehodnem obdobju in iz MKČN 
ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic na 
celotnem območju občine Hrastnik po Programu.

29. člen

(1) Izvajalec je dolžan o nameri prevzema blata oziroma 
komunalne odpadne vode uporabnika pisno obvestiti 
vsaj sedem (7) dni pred začetkom opravljanja storitve. 
V obvestilu mora navesti datum in okvirni čas svojega 
prihoda. 

(2) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico 
enkratne prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa 
ne more biti daljša od enega mesecev. O takšni nameri 
mora uporabnik izvajalcac pisno obvestiti vsaj dva dni 
pred začetkom opravljanja storitve.

(3) Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve ne 
odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi, ter s tem 
onemogoči izvedbo storitve, ali če izvajalcu ne omogoča 
opravljanja storitev, mora plačati nastale stroške premika 
vozila. Stroška ravnanja z blatom izvajalec uporabniku v 
tem primeru ni upravičen zaračunati.

(4) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov premika vozila 
iz prejšnje točke, če zaradi dokazane daljše odsotnosti 
upravičeno ni mogel odpovedati najavljenega časa 
opravljanja storitev.

30. člen

(1) Izvajalec lahko po postopkih javnega naročanja 
za prevzem blata iz pretočnih greznic v prehodnem 
obdobju in MKČN in prevzem komunalne odpadne vode 
iz nepretočnih greznic s pogodbo pooblasti tudi druge 
izvajalce.

(2) Storitve iz 1. odstavka tega člena na celotnem 
območju občine Hrastnik lahko izvaja le izvajalec in od 
njega pooblaščeni izvajalci.

(3) Cene storitev iz 28. člena tega odloka se določajo 
skladno z merili iz predpisa, ki ureja oblikovanje cen 
obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja.
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31. člen

(1) Blato iz obstoječih greznic in MKČN ter komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža 
samo na čistilno napravo, s katero ima izvajalec sklenjeno 
pogodbo. Po izgradnji ČN Hrastnik se bodo ti odpadki 
odvažali nanjo.

(2) Prepovedano je odvažanje in odlaganje odpadkov 
iz prvega odstavka v naravno okolje, v površinske ali 
podzemne vode ali v javno kanalizacijo. Prav tako ni 
dovoljeno njihovo odlaganje na kmetijskih površinah.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN 
UPORABNIKOV

Pravice in obveznosti izvajalca

32. člen

(1) Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje 
pravice in dolžnosti:
– zagotavljati javno službo,
– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz 

obstoječih greznic in MKČN,
– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 

vode iz nepretočnih greznic,
– zagotavljati obratovanje javne kanalizacije,
– izdelati načrt ravnanja z blatom, če upravlja komunalno 

čistilno napravo,
– izdelovati Program, 
– sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne 

kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s 
komunalno infrastrukturo,

– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN 
in nepretočnih greznic,

– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah 
odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev,

– voditi podatke o objektih in napravah javne 
kanalizacije,

– voditi evidence in predložiti predpisana poročila, kot 
določajo predpisi, ki urejajo področje odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,

– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati 
izterjavo dolgovanih zneskov,

– izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in 
kanalizacijskih priključkov ter MKČN,

– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na 
javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in 
jih o tem obveščati,

– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo 
odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih 
naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode 
ter izvajati potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznosti 
njihovega delovanja,

– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od 
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, 
organov lokalne skupnosti, ter državnih organov 
in služb na podlagi Zakona o javnih gospodarskih 
službah, Zakona o lokalni samoupravi in tega odloka,

– izvajati druge obveznosti tega odloka.

(2) Izvajalec javne službe mora lastnike ali upravljavce 
nepretočnih greznic, obstoječih greznic in upravljavce 
MKČN obvestiti o komunalni ali skupni čistilni napravi, na 
kateri se obdelujeta komunalna odpadna voda in blato, o 
rokih in času praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih 
greznic in prevzemanja blata malih komunalnih čistilnih 
naprav, o načinu predvidene obdelave prevzetega blata 
ter nadaljnje uporabe, predelave ali odstranjevanja 
obdelanega blata in o drugih pogojih za praznjenje 
nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem blata 
MKČN.

(3) Izvajalec javne službe mora upravljavce površin, iz 
katerih se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo, 
redno obveščati in seznanjati, da morajo  na svojih 
površinah redno čistiti in vzdrževati utrjene površine in 
peskolove ter lovilce olj na njih in  čistiti in vzdrževati svoje 
kanalske vode, namenjene za odvajanje padavinske 
vode.

33. člen

Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja 
lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in 
naprav, MKČN in greznic.

Pravice in obveznosti uporabnikov

34. člen

(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali 
solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča 
na območju občine Hrastnik, priključenega na javno 
kanalizacijo oz. je koristnik storitve javne službe. V 
primeru, da uporabnik objekt, del objekta ali utrjenega 
zemljišča preda v najem, je dolžan z najemnikom skleniti 
pisni sporazum o načinu plačevanja stroškov javne 
storitve.

(2) Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo 

oz. v MKČN ali nepretočno greznico, v primeru, da na 
območju ni javne kanalizacije.

– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne 
ocene, kot to določa ta odlok,

– redno vzdrževati kanalizacijski priključek, interno 
kanalizacijo in vse naprave vgrajene vanjo,
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– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do 
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti 
odpadne vode,

– redno vzdrževati MKČN, nepretočne in obstoječe 
greznice,

– izvajati predpisane meritve komunalnih odpadnih in 
padavinskih vod ter komunalnih industrijskih vod,

– voditi dnevnik obratovanja MKČN v skladu z veljavnimi 
predpisi, 

– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije 
za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na 
javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem 
zemljišču,

– omogočati izvajalcu dostop do greznice oziroma 
MKČN in prevzem vsebine,

– pred zagonom MKČN izvajalcu predati predpisano 
dokumentacijo zgrajene MKČN,

– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, 
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter 
vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje 
javne kanalizacije,

– pisno obveščati izvajalca o spremembi naziva, naslova, 
lastništva objekta in spremembah na objektu, ki imajo 
vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske 
vode in obračun stroškov,

– plačevati stroške storitev javne službe,
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo 

uveden obračun porabe pitne vode na osnovi enega 
obračunskega vodomera in izvajalcu posredovati 
od lastnikov oziroma upravnika podpisan delilnik 
stroškov,

– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in 
lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo ali bi 
lahko vplivale  na izvajanje javne službe,

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri 
odvajanju in čiščenju odpadne vode,

– izvajalcu posredovati vse podatke v zvezi z odvajanjem 
odpadne vode za vzpostavitev potrebnih evidenc, 
v kolikor izvajalec zaprosi zanje, kot tudi pisno 
posredovanje izvajalcu vseh naknadnih sprememb, ki 
nastanejo v zvezi z odvajanjem vode pri uporabniku,

– v primeru, ko eden od lastnikov skupnega 
kanalizacijskega priključka ali etažni lastnik 
večstanovanjskega objekta naroči vzdrževalna dela 
ali čiščenje, vsi nastali stroški bremenijo naročnika 
storitve, razen v primeru, da je delitev stroškov 
dogovorjena pred opravljeno storitvijo, kar vsi lastniki 
potrdijo s podpisom naročilnice,

– pri vsaki novi priključitvi na javno kanalizacijo, je 
uporabnik dolžan predati izvajalcu geodetski posnetek 
interne kanalizacije z mestom priključitve na javni 
kanal.

35. člen

(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni 
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. 
V varovalnem območju kanalizacije se brez soglasja 
izvajalca ne sme graditi objektov, spreminjati višine 
nadkritja kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov 
jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile 
poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo 
delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati 
v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave 
drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne 
vode v javno kanalizacijsko omrežje.

(2) Pooblaščeni izvajalci del pri vzdrževanju, rekonstrukciji 
ali novogradnji cest, ulic, trgov, kanalizacijskega, 
elektro, telefonskega, toplovodnega in plinskega 
omrežja itd. morajo pri opravljanju del na svojih objektih 
in napravah zagotoviti, da ostane kanalizacijsko omrežje 
s pripadajočimi objekti in instalacijami nepoškodovano. 
Za vse posege v območju javne kanalizacije morajo 
predhodno pridobiti soglasje upravljavca kanalizacije. 
Izvajalci del ali investitor mora zagotoviti in naročiti 
nadzor s strani upravljavca. V primeru poškodb javne 
kanalizacije je izvajalec dolžan vzpostaviti prvotno stanje 
javne kanalizacije na stroške povzročitelja poškodbe.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA IN 
KAZENSKE DOLOČBE

36. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka v okviru 
pooblastil izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Zasavje.

(2) Organ iz prejšnjega odstavka pri opravljanju nadzora 
izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je 
zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

(3) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitelje 
prijaviti Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 
Zasavje.

37. člen 

(1) Z globo 1400 evrov se za prekršek kaznuje pravna 
oseba - izvajalec, če:
– ravna v nasprotju s 8. členom,
– ravna v nasprotju s 10. členom,
– ravna v nasprotju s 25. členom,
– ravna v nasprotju s 32. členom,

(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe - 
izvajalca.
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38. člen 

(1) Z globo 1400 eurov se za prekršek kaznuje pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju s 17. členom,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju s 29. členom,
– ravna v nasprotju s 31. členom,
– ravna v nasprotju s 34. členom,
– ravna v nasprotju s 35. členom.

(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ter posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost.

39. člen 

Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje uporabnik 
posameznik, če:
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju s 17. členom,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju s 29. členom,
– ravna v nasprotju s 31. členom,
– ravna v nasprotju s 34. členom,
– ravna v nasprotju s 35. členom.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen

(1) Na območjih, kjer je javna kanalizacija, je potrebno 
obstoječe greznice in MKČN ukiniti in urediti neposredno 
odvajanje v javno kanalizacijo do rokov, ki jih določa 
državna zakonodaja in predpisi s področja odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

(2) Na območjih, kjer ni javne kanalizacije, morajo lastniki 
obstoječih stavb, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja 
v stavbi, sami na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali 
komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici 
najpozneje do rokov, ki jih določa državna zakonodaja 
in predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode.

41. člen

Tehnični pravilnik o javnem kanalizacijskem omrežju 
v občini Hrastnik iz 2. odstavka. 1. člena tega odloka 
pripravi izvajalec javne službe v roku enega leta po 

sprejemu tega odloka, sprejme pa Občinski svet občine 
Hrastnik.«

42. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
čiščenju in odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda (UVZ, št. 9/00, 2/01, 17/04, 8/08).

43. člen

Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode opravlja do podelitve 
koncesije izbranemu koncesionarju, KSP Hrastnik, 
Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d., Hrastnik.

44. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja.

Številka: 354–25/2009
Datum: 24.9.2009

Župan 
Občine Hrastnik

Miran JERIČ
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Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ 
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08), Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, 
št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta 
Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/06 – 
čistopis) je Občinski svet Občine Hrastnik na 24. redni 
seji, dne 24. 9. 2009, sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O KOMUNALNEM PRISPEVKU V OBČINI 

HRASTNIK

1. člen

V Odloku o komunalnem prispevku v občini Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 26/2007) se za prvim 
odstavkom 5. člena doda nov (2) drugi odstavek, ki 
glasi:

“(2) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni 
prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno 
vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.”

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek 5. člena 
postanejo tretji, četrti in peti odstavek.

2. člen

V 8. členu odloka se tabela Faktor dejavnosti za 
posamezne vrste dejavnosti v celoti nadomesti z nalednjo 
tabelo:

Klasifik. 
Št.

Vrsta objekta
Kde-
jav-
nost

1 STAVBE

11 Stanovanjske stavbe

11100 Enostanovanjske stavbe – razen 
počitniške hišice

0,7

11100 Enostanovanjske stavbe – počitniške 
hišice

1,0

11210 Dvostanovanjske stavbe 0,7
11221 Tri – in večstanovanjske stavbe 0,7
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 

stanovanji
0,7

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 0,7

Klasifik. 
Št.

Vrsta objekta
Kde-
jav-
nost

12 Ne stanovanjske stavbe

121 Gostinske stavbe
12111 Hotelske in podobne stavbe za 

kratkotrajno nastanitev
0,7

12112 Gostilne, restavracije in točilnice 0,7
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 

nastanitev
0,7

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev (kmečki turizem)

0,7

122 Upravne in pisarniške stavbe
12201 Stavbe javne uprave 1,0
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1,3
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 1,2
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene 

dejavnosti
12301 Trgovske stavbe 1,1
12302 Sejemske dvorane, razstavišča 1,3
12303 Bencinski servisi 1,3
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 1,0
124 Stavbe za promet in stavbe za 

izvajanje elektronskih komunikacij
12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje 

elektronskih komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe

1,0

12420 Garažne stavbe 0,7
125 Industrijske stavbe in skladišča
12510 Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, 

industrija)
0,8

12510 Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če 
je skupaj največ 500 m2 pokritih površin)

0,7

12510 Industrijske stavbe (dejavnosti, ki 
nadpovprečno obremenjujejo komunalno 
infrastrukturo: klavnice, mlekarne, itd.)

1

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 0,8
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 

(nevarne snovi in razstreliva, vključno s 
fitofarmacevskimi pripravki)

1,3

126 Stavbe splošnega družbenega 
pomena

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 0,7
12620 Muzeji in knjižnice 0,7
12630 Stavbe za izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo
0,7

12640 Stavbe za zdravstvo 0,7
12650 Športne dvorane 0,7
127 Druge nestanovanjske stavbe
12711 Stavbe za razstlinsko pridelavo 0,7
12712 Stavbe za rejo živali 0,7
12713 Stavbe za spravilo pridelka 0,7
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Klasifik. 
Št.

Vrsta objekta
Kde-
jav-
nost

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 0,7
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 1,0
12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 1,0
12730 Kulturni spomeniki 0,7
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso 

uvrščene drugje
1,0

2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

21 Objekti transportne infrastrukture

211 Ceste 1
212 Železnice 1
213 Letališke steze, ploščadi in radio-

navigacijski objekti
1

214 Mostovi, viadukti, predori in pohodi 1
215 Pristanišča, plovne poti, pregledne in 

jezovi ter drugi vodni objekti
1

22
Cevovodi, komunikacijska omrežja in 
elektroenergetski vodi

221 Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna 
komunikacijska omrežja in prenosi 
elektroenergetski vodi

1

222 Distribucijski cevovodi, distribucijski 
elektroenergetski vodi in distribucijska 
komunikacijska omrežja

1

23 Kompleksni industrijski objekti

230 Kompleksni industrijski objekti
2301 Rudarski objekti 0,8
2302 Energetski objekti 0,8
2303 Objekti kemične industrije 0,8
2304 Drugi kompleksi industrijski objekti, ki 

niso uvrščeni drugje
1

24 Drugi gradbeni inženirski objekti

241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi 
objekti za prosti čas

24110 Športna igrišča 0,7
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za prosti 

čas, rekreacijo in prosti čas
0,7

242 Drugi gradbeni inženirski objekti
24201 Vojaški objekti 1
24202 Objekti za varstvo pred škodljivim 

delovanjem voda na ogroženih območjih
0,7

24203 Odlagališča odpadkov 1
24004 Pokopališča 1
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki 

niso uvrščeni drugje (parkirišča, odprta 
skladišča, ipd)

1

TABELA : Faktor dejavnosti za posamezne vrste 
dejavnosti

3. člen

V  7. členu odloka se doda nov (3) tretji odstavek z 
naslednjo vsebino:

“(3) Če se objekt izven obračunskega območja  lahko 
priključi na določeno vrsto komunalne opreme, se 
komunalni prispevek odmeri za to vrsto komunalne 
opreme kot je določeno v odloku o programu 
opremljanja.”

4. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 
Zasavja.

Številka: 3500-10/2007
Datum: 24. 9. 2009

Župan 
Občine Hrastnik

Miran JERIČ
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41

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 33/2006), Pravilnika o načinu 
označevanja javnih cest in o evidenci o javnih cestah in 
objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97), Uredbe o 
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 
49/97) in Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 3/99 in 
20/03) je Občinski svet Občine Hrastnik na 24. redni 
seji dne 24.9.2009 sprejel

ODLOK 
o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih 

javnih cest v Občini Hrastnik

1. člen

4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

Lokalne ceste (LC) med naselji znotraj občine in med 
naselji v občini in naselji v drugih občinah so:

Zap. 
št.

Cesta Odsek
Začetek 
odseka

Potek ceste / Opis odseka
Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dol-
žina v sosednji 

občini [m]
1 122010   PODKRAJ - RADEČE  6.357   

1.1  122011 C 108 Podkraj-Radeče C 665 6.357 V
Radeče 
6357-10482

2 122020   
HRASTNIK - PRAPRETNO - 
HRASTNIK

 3.049   

2.1  122021 C 221 Birtič-ABCDE C 122310 486 V  
2.2  122022 C 122310 ABCDE-Prapretno-odcep Retje O 623211 1.102 V  
2.3  122023 O 623211 Odcep Retje-Novi dom-Spar C 221 1.461 V  

3 122030   
ČEČE - GOVEJI POTOK - 
RAVNE - ČEČE

 2.569   

3.1  122031 C 423250 Čeče-Gov. pot-Ravne-Čeče C 423250 2.569 V  
4 122040   ODCEP ŽELEZNIŠKA POSTAJA  160   

4.1  122041 C 108 Odcep Žel.postaja Z Ž. p. 160 V  
5 122050   GL.C. 108 - ŠAVNA PEČ  1.529   

5.1  122051 C 108 Gl.c108-Šavna Peč O 622831 1.529 V  
6 122060   HRASTNIK - BLATE - KAL  8.214   

6.1  122061 C 221 Rudnik-Blate C 122070 2.351 V  
6.2  122062 C 122070 Blate-Planinska koča Z HŠ 11 5.863 V  
7 122070   DOL - BLATE  2.044   

7.1  122071 C 221 Dol križišče-Blate O 122061 2.044 V  
8 122080   TURJE - ČRETA - C 221  2.648   

8.1  122081 C 122100 Turje-Čreta-C 221 C 221 2.648 V  
9 122090   TURJE - KOVK  4.029   

9.1  122091 C 122100 Turje-Kovk O 622761 4.029 V  
10 122100   MARNO - TURJE - GORE  4.377   

10.1  122101 C 221 Marno-Križišče Kopitnik C 122110 2.444 V  
10.2  122102 C 122100 KrižKopitnik-PldomGore Z HŠ 42 1.933 V  
11 122110   TURJE - KOPITNIK - SKOPNO  6.378   

11.1  122111 C 122100 Turje-Kopitnik-Skopno C 122100 6.378 V  
12 122130   GL.C. 108 - KRNICE  2.598   

12.1  122131 C 108 Gl.c108-Krnice Z Krnice 2.598 V  

13 122150   
KRIŠTANDOLSKA C. - 
KRIŠTANDOL - MARNO

 2.977   

13.1  122151 C 122070 Krištandolska c.-Marno C 200210 2.977 V  
14 122630   MARNO - DEPONIJA  1.284   

14.1  122631 C 122150 Marno-Deponija Z HŠ 41a 1.284 V  



Št. 29 Uradni vestnik Zasavja Stran 27

Zap. 
št.

Cesta Odsek
Začetek 
odseka

Potek ceste / Opis odseka
Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dol-
žina v sosednji 

občini [m]

15 200210   
SEVCE - TRNOVO - SEDRAŽ 
-BRDCE - MARNO

 1.487   

15.1  200211 C G5 Brdce-Marno C 221 1.487 V
Laško 
0-4606

16 423250   OSTENK - ČEČE - BOBEN  1.428   

16.1  423251 C 221 Kolar-Rinaldo C 221 1.428 V
Trbovlje 
0-2726

17 423270   
JESENOVA RAVAN - DURNIK - 
OBČ. MEJA - HRASTNIK - KAL

 946   

17.1  423271 C 423250 Obč.meja-Kal C 122160 946 V
Trbovlje 
0-2603

skupaj 52.074

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Hrastnik znaša 52.074 m (52,074 km).

2. člen

5. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

Lokalne ceste v Občini Hrastnik razvrščene v podkategorije, so:
- zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ):

Zap. 
št.

Cesta Odsek
Začetek 
odseka

Potek ceste / Opis odseka
Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dol-
žina v sosednji 

občini [m]

1 122200   
RUDNIK - STUDENCE - CESTA 
PADLIH BORCEV - LOG

 1.490   

1.1  122201 C 221 Rudnik-Stud.-C.p.bor.-Log C 122020 1.490 V  
2 122220   RIŽNER - GASILSKI DOM  121   

2.1  122221 C 221 Rižner-Gasilski dom C 122070 121 V  
3 122290   TABORNIŠKA POT  642   

3.1  122291 C 221 Taborniška pot C 221 642 V  
4 123310   ABCDE - N. LOG - PRAPRETNO  751   

4.1  122311 C 122020 ABCDE-Novi log-Prapretno C 122020 751 V  
     skupaj 3.004

Skupna dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Hrastnik znaša 3.004 m (3,004 km).

- mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK):

Zap. 
št.

Cesta Odsek
Začetek 
odseka

Potek ceste / Opis odseka
Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dol-
žina v sosednji 

občini [m]
1 122400   DURS - ŠPORTNI PARK  255   

1.1  122401 C 122020 DURS-Športni park Z bazen 255 V  
2 122410   POLICIJA - ZDRAVSTVENI DOM  280   

2.1  122411 C 122020 Policija-Zdravstveni dom C 122020 280 V  

3 122430   
CERKEV - ŠPACAPAN - 
ROVŠEK – Gasilski dom

 190   

3.1  122431 C 122220
Cerkev-Špacapan-Rovšek-
Gasilski dom

C 122220 190 V  

4 122450   
DOL CENTER - KLEMEN 
-CESTNIK

 408   
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Zap. 
št.

Cesta Odsek
Začetek 
odseka

Potek ceste / Opis odseka
Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dol-
žina v sosednji 

občini [m]
4.1  122451 C 221 Dol center-Klemen-Cestnik Z HŠ 35 408 V  
5 122460   MAJCEN - SLATNO - SELAN  389   

5.1  122461 C 221 Majcen-Slatno-Selan Z HŠ 6 389 V  
6 122470   POT E. HAMERŠKA  192   

6.1  122471 C 221 Pot E. Hamerška Z HŠ 19 192 V  
7 122480   ODCEP KOZOLE  58   

7.1  122481 C 122070 Odcep Kozole Z HŠ 12 58 V  
8 122490   ODCEP KORITNIK MATIJA  63   

8.1  122491 C 122070 Odcep Koritnik Matija C 122150 63 V  
9 122510   ODCEP ŠMIT  121   

9.1  122511 C 122150 Odcep Šmit Z HŠ 13 121 V  
10 122530   ODCEŠ ŠURINA  104   

10.1  122531 C 122070 Odcep Šurina Z HŠ 23 104 V  
11 122550   HAFNER - KLEMEN FRANC  129   

11.1  122551 C 122280 Hafner-Klemen Franc Z HŠ 20 129 V  
12 122560   GABRIČ - PLANINC  86   

12.1  122561 C 221 Gabrič-Planinc Z HŠ 11 86 V  
13 122570   MAJCEN - RISTOVIČ  52   

13.1  122571 C 221 Majcen-Ristovič Z HŠ 16a 52 V  
14 122580   GASILSKI DOM - HRŠAK  79   

14.1  122581 C 221 Gasilski dom-Hršak Z HŠ 11 79 V  
15 122590   HAFNER - FUNKEL MARTIN  108   

15.1  122591 C 122270 Hafner-Funkel Martin Z HŠ 13 108 V  
16 122610   CESTA NA LAZ  589   

16.1  122611 O 622411 Cesta na Laz Z HŠ 9 589 V  
17 122620   CESTA NA SLATNO  413   

17.1  122621 C 221 Cesta na Slatno Z HŠ 25 413 V  
18 122670   GRAJSKA POT - GRAD - SINET  319   

18.1  122671 C 221 Grajska pot-grad-Sinet O 623022 319 V  
19 122740   NOVI LOG - K5  95   

19.1  122741 C 122310 Novi log-K5 Z HŠ 13 95 V  
20 122750   NOVI LOG 15 - 21  141   

20.1  122751 C 122310 Novi log 15-Novi log 21 Z HŠ 21 141 V  
21 122760   NOVI LOG 18 - 21  264   

21.1  122761 C 122310 Novi log 18-Novi log 21 C 122770 264 V  
22 122770   Novi log 19 ABCD  198   

22.1  122771 C 122310 Novi log 19 ABCD Z parkir 198 V  

23 122790   CERKEV - LOG 15 - TRAFIKA - 
LOG 17  301   

23.1  122791 C 122020 Cerkev-Log 15 Z HŠ 15 165 V  
23.2  122792 C 122020 Odcep Log7-trafika-Log17 C 122020 136 V  
24 122830   ODCEP NOVI DOM 52  77   

24.1  122831 C 122020 Odcep Novi dom 52 Z HŠ 52 77 V  
25 122840   ODCEP NOVI DOM 43  156   

25.1  122841 C 122020 Odcep Novi dom 43 Z HŠ 43 156 V  
26 122850   ODCEP NOVI DOM 42  133   

26.1  122851 C 122020 Odcep Novi dom 42 Z HŠ 42 133 V  
27 122860   ZDRAVSTVENI DOM - NOVI DOM  168   

27.1  122861 C 122410 Zdrav. dom-Novi dom C 122020 168 V  
28 122870   VELIČKOVA SPODAJ  211   
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Zap. 
št.

Cesta Odsek
Začetek 
odseka

Potek ceste / Opis odseka
Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dol-
žina v sosednji 

občini [m]
28.1  122871 C 122020 Veličkova spodaj Z HŠ 41 211 V  
29 122880   VELIČKOVA SREDNJA  115   

29.1  122881 C 122870 Veličkova srednja Z HŠ 27 115 V  
30 122900   POT V. PAVLIČA - VELIČKOVA 28  109   

30.1  122901 C 123150 Pot V.Pavliča-Veličkova 28 Z HŠ 28 109 V  
31 122910   SIJAJ - KLENOVŠEK  212   

31.1  122911 C 123150 Sijaj-Klenovšek Z HŠ 12 212 V  
32 122920   CERKEV - OBČINA - LOG 17  324   

32.1  122921 C 123150 Cerkev-Občina-Log 17 C 122020 261 V  
32.2  122922 C 122920 Občina Z HŠ 5 63 V  
33 122930   CESTA ADAMA DUŠAKA  311   

33.1  122931 C 221 Cesta Adama Dušaka C 122060 311 V  
34 122950   OJSTRO - EMONA  102   

34.1  122951 C 122960 Ojstro-Emona Z HŠ 13 102 V  
35 122960   OKROG BLOKOV OJSTRO  256   

35.1  122961 C 122200 Okrog blokov Ojstro C 221 256 V  
36 122970    TRŽNICA - TENIS IGRIŠČE  417   

36.1  122971 C 123050 Tržnica-Tenis igrišče Z HŠ 19 417 V  
37 122990   CESTA 3. JULIJA - GORJUP  175   

37.1  122991 C 221 Cesta 3. Julija -Gorjup Z HŠ 12 175 V  
38 123000   ULICA PRV. 35 - ULICA PRV. 39  151   

38.1  123001 C 122060 Ul.prv.35-Ul.prv.39 Z HŠ 39 151 V  
39 123020   LOG 23 - SIJAJ  224   

39.1  123021 C 122020 Log 23-Sijaj C 123150 224 V  
40 123030   CENTR. SPOMENIK - GASILCI  126   

40.1  123031 C 221 Cent.spome.-gasilci Z HŠ 57 126 V  
41 123040   NASELJE A. KAPLE 7C - 7H  90   

41.1  123041 C 122970 Nas.A.Kaple-HŠ 7c-7h Z HŠ 7h 90 V  
42 123050   TRŽNICA - SAMSKI DOM  344   

42.1  123051 C 221 Tržnica-Samski dom Z HŠ 14 344 V  
43 123070   CESTA HERMANA DEBELAKA  1.040   

43.1  123071 C 122040 Cesta Hermana Debelaka Z streli 926 V  
43.2  123072 C 123070 C.Hermana Debelaka 2,3,4 Z HŠ 4 114 V  
45 123090   ODCEP ULICA MLADIH BORCEV  95   

45.1  123091 C 122060 Odcep Ul.mladih borcev 4,5 Z HŠ 45 95 V  

46 123100   CESTA PADLIH BORCEV - 
ROVNIKAR  64   

46.1  123101 C 122200 C.Padlih borcev-Rovnikar Z HŠ 19 64 V  

47 123110   CESTA PADLIH BORCEV - 
VIDMAR  77   

47.1  123111 C 122200 C.Padlih borcev-Vidmar Z HŠ 16 77 V  
48 123120   POT J. BRINARJA - BOČKO  94   

48.1  123121 C 122200 Pot J.Brinarja-Bočko Z HŠ 22 94 V  
49 123140   CESTA 1. MAJA - VRTEC NOVI  404   

49.1  123141 C 122020 Cesta 1.maja-vrtec Novi C 122310 404 V  
50 123140   URBAJS - ŠPORTNA DVORANA  100   

50.1  123142 C 123140 Urbajs-Šp.dvorana Z HŠ 7a 100 V  
51 123150   LOG 1 - SIJAJ - ABCDE  435   

51.1  123151 C 122020 Log 1-Sijaj-ABCDE C 122020 435 V  
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Zap. 
št.

Cesta Odsek
Začetek 
odseka

Potek ceste / Opis odseka
Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dol-
žina v sosednji 

občini [m]
52 123160   C. PADLIH BORCEV - HRIBAR  87   

52.1  123161 C 122200 C.Padlih borcev-Hribar Z HŠ 10a 87 V  
53 123170   C. PADLIH BORCEV - ŽAGAR  59   

53.1  123171 C 122200 C.Padlih borcev-Žagar Z HŠ 18 59 V  
     skupaj 10.990

Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Hrastnik znaša 10.990 m (10,990 km).

3. člen

6. člem se spremeni tako, da se glasi:

Javne poti (JP) v Občini Hrastnik, v naseljih občine in med naselji so:

Zap. št. Cesta Odsek
Začetek 
odseka

Potek ceste / Opis odseka
Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dol-
žina v sosednji 

občini [m]
1 622010   RAVNIKARJEV MOST - USTER  178   

1.1  622011 C 221 Ravnikarjev most-Uster Z HŠ 4a 178 V  
2 622020   RAVNIKARJEV MOST - LEVO  93   

2.1  622021 O 622011 Ravnikarjev most-levo C 221 93 V  
3 622030   SPOMENIK - POTUŠEK  73   

3.1  622031 C 221 Spomenik-Potušek Z HŠ 34 73 V  
4 622040   URBAJS - KOVAČ  102   

4.1  622041 C 423250 Urbajs-Kovač Z HŠ 40 102 V  
5 622050   ČEČE - ZADRUŽNI DOM  126   

5.1  622051 C 423250 Čeče-Zadružni dom Z HŠ100a 126 V  
6 622060   NOVI MOST - ZORKO  260   

6.1  622061 C 423250 Novi most-Zorko Z HŠ 49 260 V  
7 622070   DUŠIČ - KUŠAR  263   

7.1  622071 C 423250 Dušič-Kušar Z HŠ 59 263 V  
8 622080   DUŠIČ - TRUPI  125   

8.1  622081 O 622071 Dušič-Trupi Z HŠ 64c 125 V  

9 622090   
ČEŠNOVAR - POTRATA - 
KLANJŠEK

 1.041   

9.1  622091 C 122030 Češnovar-Potrata Z HŠ 78 772 V  
9.2  622092 O 622091 Češnovar-Klanjšek Z HŠ 76a 269 V  
10 622100   BABIČ - BLAZNIK  250   

10.1  622101 C 122030 Babič-Blaznik Z HŠ 96 250 V  
11 622110   ODCEP KREŽE  94   

11.1  622111 C 423250 Odcep Kreže Z HŠ 51a 94 V  
12 622120   RAVNE - KREŽE - LAZNIK  544   

12.1  622121 C 122030 Ravne-Kreže-Laznik Z HŠ 92a 544 V  
13 622130   DUH - REZERVOAR RAVNE  57   

13.1  622131 C 122030 Duh-Rezervoar Ravne Z HŠ 81b 57 V  
14 622140   SPOMENIK Mali KAL - ZELENKO  261   

14.1  622141 C 122060 Spomenik MaliKal-Zelenko Z HŠ 2 261 V  
15 622150   SPOMENIK MALI KAL - GORENC  1.286   

15.1  622151 C 122060 Spomenik Mali Kal-Gorenc C 122060 1.286 V  
16 622160   TUNEL - VRH SMUČIŠČA  855   

16.1  622161 C 122060 Tunel-Vrh smučišča Z p337/4 855 V  
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17 622170   KAL - VNUK  821   

17.1  622171 C 122060 Kal-Vnuk Z HŠ 7 821 V  
18 622180   BRNICA - KOROŠEC  155   

18.1  622181 C 221 Brnica-Korošec Z HŠ 62 155 V  
19 622190   BRNICA - AUFLIČ - ŠTERBUCEL  94   

19.1  622191 C 221 Brnica-Auflič-Šterbucel Z HŠ 3 94 V  
20 622200   POKOPALIŠČE - SELIMOVIČ  273   

20.1  622201 C 221 Pokopališče-Selimovič Z HŠ 52 273 V  
21 622210   ODCEP KANDOLF  116   

21.1  622211 O 622201 Odcep Kandolf Z HŠ 17 116 V  
22 622220   BRNICA - PODKOVK  1.013   

22.1  622221 O 622231 Brnica-Podkovk Z HŠ 85 1.013 V  
23 622230   DOL - GRČA - BRNICA  928   

23.1  622231 C 122450 Dol-Grča-Brnica C 221 928 V  
24 622240   KLEMEN - PETRIČ  340   

24.1  622241 C 122450 Klemen-Petrič Z HŠ 36 340 V  
25 622250   MAJCEN - JAVORŠEK - URLEP  154   

25.1  622251 C 122460 Majcen-Javoršek-Urlep Z HŠ 15 154 V  

26 622350   ODCEP BEDENIK - ŠKRJANC - 
JAVORJE  359   

26.1  622351 C 122070 Odcep Bedenik-Škrjanc Z HŠ 14 140 V  
26.2  622352 C 122070 Odcep Javorje Z HŠ 26 219 V  
27 622360   ODCEP MOČILAR - DO HŠ 36  291   

27.1  622361 C 122070 Odcep Močilar Z HŠ 40 212 V  
27.2  622362 O 622361 Odcep do hš 36 Z HŠ 36 79 V  
28 622370   TRŠEK - RAMŠAK  444   

28.1  622371 C 122070 Tršek-Ramšak Z HŠ 84 444 V  
29 622380   KLEMEN - V KRAJE  548   

29.1  622381 C 122450 Klemen-V Kraje Z HŠ 28 548 V  
30 622390   ODCEP LOVREC  101   

30.1  622391 O 622381 Odcep Lovrec Z HŠ 21a 101 V  

31 622400   C.NOVI DOL - HRIBARNIK - 
LUŽAR  2.102   

31.1  622401 C 122070 C.Novi Dol-Hribarnik-Lužar Z HŠ 11 2.102 V  
32 622410   CESTA V ČRDENC  683   

32.1  622411 C 221 Cesta v Črdenc Z N.H. 683 V  
33 622440   KAPELAR - KOSTANJŠEK  81   

33.1  622441 O 622231 Kapelar-Kostanjšek Z HŠ 23 81 V  
34 622450   BRDCE - KUPEC - REGIONAL  372   

34.1  622451 C 200210 Brdce-Kupec-Regional C 221 372 V  
35 622480   UNIČNO - BRDCE  628   

35.1  622481 C 122630 Unično-Brdce C 200210 628 V  
36 622500   DEPONIJA - UNIČNO  625   

36.1  622501 C 122630 Deponija-Unično Z HŠ 5 625 V  
37 622520   MARNO - BIZJAK - POLAK  893   

37.1  622521 C 122150 Marno-Bizjak-Polak Z HŠ 35 893 V  
38 622530   SP. MARNO - STRMLJAN  717   

38.1  622531 C 221 Sp. Marno-Strmljan C 122150 717 V  
39 622540   DOLANC - ŠARDI  58   

39.1  622541 C 200210 Dolanc-Šardi Z HŠ 61 58 V  
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40 622550   PAJK - ŽAGAR  126   

40.1  622551 C 200210 Pajk-Žagar Z HŠ 50 126 V  
41 622560   ŠENTJURC - KOVAČ  141   

41.1  622561 C 200210 Šentjurc-Kovač Z HŠ 3 141 V  
42 622570   KOSTANJŠEK - DOVJAK  61   

42.1  622571 C 221 Kostanjšek-Dovjak Z HŠ 50 61 V  
43 622580   ODCEP MASTNAK  376   

43.1  622581 C 122100 Odcep Mastnak Z HŠ 2 376 V  
44 622590   MEJAČ - PAVČNIK - LCKOVK  1.132   

44.1  622591 C 122100 Mejač-Pavčnik-LCKovk C 122090 1.132 V  
45 622600   SADOVNJAK - ČRETA  1.392   

45.1  622601 C 122100 Sadovnjak-Čreta C 122080 1.392 V  
46 622610   ODCEP GASILSKI DOM  86   

46.1  622611 C 122100 Odcep Gasilski dom Z G.dom 86 V  
47 622620   ODCEP CERKEV  80   

47.1  622621 C 122100 Odcep Cerkev Z Cerkev 80 V  
48 622630   ODCEP PETRIČ  183   

48.1  622631 C 122100 Odcep Petrič Z N.H. 183 V  
49 622640   ODCEP VIČIČ  106   

49.1  622641 C 122110 Odcep Vičič Z N.H. 106 V  
50 622650   ODCEP PD KOPITNIK  256   

50.1  622651 C 122110 Odcep PD Kopitnik Z parkir 256 V  
51 622660   ODCEP LOVSKA KOČA  110   

51.1  622661 C 122110 Odcep Lovska koča Z L.koča 110 V  
52 622670   ODCEP MEJAČ  570   

52.1  622671 C 221 Odcep Mejač Z HŠ 42 570 V  
53 622680   ODCEP JAPIHOVEC  360   

53.1  622681 C 122080 Odcep Japihovec Z HŠ 51 360 V  
54 622690   DORNIK PEKLAR  415   

54.1  622691 C 122100 Dornik Peklar Z NH 415 V  
55 622700   ODCEP NOVO NASELJE  105   

55.1  622701 C 122100 Odcep novo naselje Z HŠ 70 105 V  
56 622710   PIKELJ - TOMAŽIČ - JURJEVO  1.255   

56.1  622711 C 122110 Pikelj-Tomažič-Jurjevo Z HŠ 27 1.255 V  
57 622720   ODCEP ZUPANC  144   

57.1  622721 C 122110 Odcep Zupanc Z HŠ36 144 V  
58 622730   KOVK - KUPČA VAS - TURJE  2.522   

58.1  622731 C 122090 Kovk-Kupča vas-Turje C 122100 2.522 V  
59 622750   KOVK - MAČKOVEC  1.265   

59.1  622751 C 122090 Kovk-Mačkovec Z  HŠ 16 1.265 V  
60 622760   KOVK - DOBRUŠEK  527   

60.1  622761 C 122090 Kovk-Dobrušek Z N.H. 527 V  

61 622770   KOVK - CVETKO - GRIČAR - 
SENICA  479   

61.1  622771 C 122090 Kovk-Cvetko Z HŠ 4 268 V  
61.2  622772 C 122090 Odcep Gričar-Senica C 122090 211 V  
62 622780   ZAPORNICE - KORITNIK  245   

62.1  622781 C 122130 Zapornice-Koritnik Z HŠ 23 245 V  
63 622790   ZAPORNICE - SENEGAČNIK  399   
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63.1  622791 C 122130 Zapornice-Senegačnik Z HŠ 5 399 V  
64 622800   ODCEP JAZBINŠEK - KOLMA  362   

64.1  622801 O 622791 Odcep Jazbinšek-Kolma Z HŠ 12 362 V  
65 622810   ODCEP BREČKO, ZVER  353   

65.1  622811 C 122130 Odcep Brečko, Zver Z HŠ 27 353 V  
66 622820   ŠAVNA PEČ - MIHELIČ  580   

66.1  622821 C 122130 Šavna peč-Mihelič Z HŠ 1a 580 V  
67 622830   ŠAVNA PEČ - TRŠEK - DURNIK  364   

67.1  622831 C 122130 Šavna peč-Tršek Z HŠ 13 290 V  
67.2  622832 O 122132 Šavna peč-Durnik Z  HŠ 10 74 V  
68 622840   GLAVNA CESTA - DOBERŠEK  353   

68.1  622841 C 108 Glavna cesta-Doberšek Z HŠ 6 353 V  
69 622850   KRNICE - GRLICA  419   

69.1  622851 C 122130 Krnice-Grlica Z HŠ 26 419 V  
70 622860   SP. KRNICE - KMETIČ  965   

70.1  622861 C 122130 Sp. Krnice-Kmetič Z HŠ 15 965 V  
71 622870   POTOČIN - GORNIK  107   

71.1  622871 O 622861 Potočin-Gornik Z HŠ 10 107 V  
72 622880   KRNICE 33 - 28  295   

72.1  622881 C 622860 Krnice 33-28 Z HŠ 28 295 V  
73 622890   ODCEP JERIČ  173   

73.1  622891 O 622861 Odcep Jerič Z HŠ 32 173 V  
74 622970   PODKRAJ - BAJDA  524   

74.1  622971 O 623831 Podkraj-Bajda Z HŠ 84 524 V  

75 623020   CESTA V DRAGO - GRAJSKA POT 
- VRTEC  2.333   

75.1  623021 C 108 Cesta v Drago Z HŠ 5 1.693 V  
75.2  623022 C 224 Grajska pot-Vrtec Z HŠ 1 640 V  
76 623030   ODCEP LORBAR  235   

76.1  623031 C 122010 Odcep Lorbar Z HŠ 94 235 V  
77 623040   CESTA V STRUŠCE  1.787   

77.1  623041 C 122010 Cesta v Strušce O 623061 1.787 V  
78 623050   STRUŠCE - BLATNIK  694   

78.1  623051 O 623061 Strušce-Blatnik Z HŠ 36 694 V  
79 623060   STRUŠCE - KLADJE - RUDA  1.991   

79.1  623061 O 623041 Strušce-Kladje-Ruda Z HŠ 44 1.991 V  
80 623070   LC - FERK - VENE  1.927   

80.1  623071 C 122010 LC-Ferk-Vene Z HŠ 24 1.927 V  
81 623090   ŽERKO - DOLINŠEK  722   

81.1  623091 C 623040 Žerko-Dolinšek Z N.H. 722 V  
82 623100   KOZOLEC - KREŽE - C623040  753   

82.1  623101 O 623041 Kozolec-Kreže-C623040 O 623041 753 V  
83 623110   KOS - KREŽE  467   

83.1  623111 C 122010 Kos-Kreže O 623101 467 V  
84 623120   FERK - SIMONČIČ  1.039   

84.1  623121 O 623071 Ferk-Simončič Z N.H. 1.039 V  
85 623130   ZOB - CESTA K FERKU  162   

85.1  623131 C 122010 Zob-Cesta k Ferku O 623071 162 V  
86 623140   PRAPRETNO - NASIPI  1.514   
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86.1  623141 C 122020 Prapretno-Nasipi Z Nasipi 1.514 V  
87 623150   PRAPRETNO - PLESKO  870   

87.1  623151 C 122020 Prapretno-Plesko C 623160 870 V  
88 623160   PLESKO - KAMNOLOM  596   

88.1  623161 C 623150 Plesko-kamnolom Z Kamnol 596 V  
89 623170   PRAPRETNO - LAMOVŠEK  255   

89.1  623171 C 623150 Prapretno-Lamovšek Z HŠ 58a 255 V  
90 623180   ODCEP FABJAN  119   

90.1  623181 C 623150 Odcep Fabjan Z HŠ 46 119 V  
91 623190   ODCEP HROVATIČ  97   

91.1  623191 C 122020 Odcep Hrovatič Z N.H. 97 V  
92 623210   PRAPRETNO - RETJE  1.652   

92.1  623211 C 122020 Prapretno-Retje C 435050 1.652 V  
93 623220   RESTAR - ŽAGAR  174   

93.1  623221 C 623140 Restar-Žagar Z HŠ 29 174 V  
94 623230   RESTAR - SKAZA  163   

94.1  623231 C 623140 Restar-Skaza Z HŠ 54 163 V  
95 623630   C 221 - TUŠEK  98   

95.1  623631 C 221 C 221-Tušek Z HŠ 51a 98 V  
96 623640   CESTA HRASTNIK - DRAGA  1.743   

96.1  623641 C 623710 Cesta Hrastnik-Draga Z HŠ 7 1.743 V  
97 623650   ODCEP VESENJAK  73   

97.1  623651 C 623150 Odcep Vesenjak Z HŠ 68 73 V  
98 623660   ODCEP PAJNKIHER  85   

98.1  623661 C 122310 Odcep Pajnkiher Z HŠ 64 85 V  
99 623680   ODCEP BREGAR - LIPOVŠEK  647   

99.1  623681 C 122150 Odcep Bregar Z HŠ 30 394 V  
99.2  623682 C 122270 Odcep Lipovšek Z HŠ 13 253 V  
100 623690   MOST - OC OB BOBNU - PLIN.P.  269   

100.1  623691 C 221 Most-OC ob Bobnu-Plin.p. Z HŠ 3b 269 V  

101 623700   PODKRAJ - RIBOGOJNICA - 
PODKRAJ 75  300   

101.1  623701 C 108 Podkraj-Ribogojnica Z HŠ 70 252 V  
101.2  623702 O 623701 Odcep Podkraj 75 Z HŠ 75 48 V  
102 623710   STARA OBČINA - BETONARNA  426   

102.1  623711 C 221 Stara občina-Betonarna Z HŠ 47 426 V  
103 623730   DOMEX - OBČINA  117   

103.1  623731 C 123020 Domex-Občina C 123020 117 V  
104 623740   ODCEP ZA SAVO  455   

104.1  623741 C 108 Odcep za Savo Z HŠ 5 455 V  
105 623750   SLATNO - LETNAR  120   

105.1  623751 C 122620 Slatno-Letnar Z HŠ 9 120 V  

106 623760   POLICIJA - RAKIČ - ZDR. DOM - 
NOVI DOM  418   

106.1  623761 C 122410 Policija-Rakič Z HŠ 3 160 V  
106.2  623762 C 122400 Zdrav.dom-Novi dom 3e Z HŠ 3e 108 V  
106.3  623763 C 122860 Odcep Novi dom 23 Z HŠ 23 56 V  
106.4  623764 C 122860 Odcep Novi dom 25 Z HŠ 25 94 V  
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107 623770   FRANCA PUŠNIKA - DESNO - 
LEVO - VODOHRAN  723   

107.1  623771 C 122290 Franca Pušnika-desno Z HŠ 5 110 V  
107.2  623772 C 122290 Franca Pušnika-levo Z N.H. 387 V  
107.3  623773 C 122290 Taborniška pot-Vodohran Z HŠ 22a 226 V  
108 623780   C.PAD.BOR. - PAVČNIK LEVO  62   

108.1  623781 C 122200 C.Pad.bor.-Pavčnik levo Z HŠ 28 62 V  
109 623790   VELIČKOVA CESTA - ANA  571   

109.1  623791 C 122020 Veličkova cesta-Ana Z HŠ 40 571 V  
110 623800   BARTOLO - POT NA KAL  662   

110.1  623801 C 122930 Bartolo-Pot na Kal Z HŠ 12 662 V  
111 623810   VELIČKOVA ZGORAJ  97   

111.1  623811 C 122880 Veličkova zgoraj Z HŠ 21a 97 V  
112 623820   NASELJE A.KAPLE 22 - LEŠA  376   

112.1  623821 C 122970 Naselje A.Kaple 22-Leša Z HŠ 25 376 V  
113 623830   ODCEP PODKRAJ 63 - 78  438   

113.1  623831 C 122010 Odcep Podkraj 78 Z HŠ 78 332 V  
113.2  623832 O 623831 Odcep Podkraj 63 Z HŠ 63 106 V  

     skupaj 59.464

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Hrastnik znaša 59.464  m (59,464 km).

Skupna dolžina kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Hrastnik znaša 125.532 m (125,532 km).

4. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem 
odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe 
o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, 
št. 49/1997) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije 
Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2009, z dne 
22.06.2009.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Hrastnik (UVZ, št. 7,/2006).

Številka: 371-134/2008
Hrastnik, dne 24.09.2009

Župan 
Občine Hrastnik

Miran JERIČ
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Založili občini Hrastnik in Trbovlje
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