OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV ODLOKA O LOKALNI GOSPODARSKI JAVNI
SLUŽBI ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V
OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

1. PRAVNE PODLAGE
V skladu s 149. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006–UPB-1,
49/2006-ZMetD, 66/2006 odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009,
108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015; v nadaljevanju: ZVO1) je obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja tudi odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode. Zagotavljanje njihovega izvajanja je s strani lokalne
skupnosti obvezno.
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998 - ZZLPPO,
127/2006 – ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011; v nadaljevanju: ZGJS) v drugem odstavku 3.
člena govori o tem, da način opravljanja lokalne gospodarske javne službe predpiše lokalna
skupnost z odlokom tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru funkcionalno in
prostorsko zaokroženih sistemov. S 7. členom ZGJS je določena tudi vsebina odloka za
posamezno gospodarsko javno službo, ki naj zajema organizacijsko in prostorsko zasnovo
njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev, vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo
prostorsko razporeditev, pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, pravice in
obveznosti uporabnikov, vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega
oblikovanja, vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za njihovo izvajanje ter druge
elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
Pravna podlaga predloga Odloka o lokalni gospodarski javni službi odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Miklavž na Dravskem polju je tudi Odlok o
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski
uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 15/2015), ki v 6. členu določa, da se odvajanje
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Miklavž na
Dravskem polju izvaja kot obvezna lokalna gospodarska javna služba.

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
Izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Miklavž na Dravskem polju ureja Odlok o odvajanju in
čiščenju odpadnih in padavinskih voda v Občini Miklavž na Dravskem polju, ki ga je Občinski
svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejel na 35. redni seji dne 27.06.2002, velja pa od
23. 7. 2002. Kljub številnim spremembam predpisov s področja odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode, varstva okolja in metodologije za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, je bil odlok do danes
spremenjen le enkrat, in sicer v letu 2005 z Odlokom o spremembi Odloka o odvajanju in
čiščenju odpadnih in padavinskih voda v občini Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski
uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 3/2005).
Vrste dejavnosti in nalog, oskrbovalne standarde ter tehnične, vzdrževalne, organizacijske in
druge ukrepe in normative izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode določa Uredba o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015), metodologijo za
oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja pa Uredba o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012). Ker mora občina v skladu s 149. členom ZVO-1
zagotoviti izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja skladno z

navedenimi predpisi, je sprejem novega odloka, vsebinsko prilagojenega novo sprejetim
predpisom, nujen.
3. VSEBINA ODLOKA
Predlog Odloka o lokalni gospodarski javni službi odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Miklavž na Dravskem polju (v nadaljevanju besedila:
Odlok) je pripravljen v skladu z veljavnimi državnimi predpisi. Sestavlja ga 9 poglavij in 38
členov.
3.1. Splošne določbe
Odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba)
na območju Občine Miklavž na Dravskem polju, in sicer določa organizacijsko in prostorsko
zasnovo izvajanja javne službe, vrsto in obseg storitev javne službe, pogoje za zagotavljanje
in uporabo storitev javne službe, pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe in
izvajalca storitev javne službe, viri financiranja javne službe, način oblikovanja in potrjevanja
cen, obračun in plačevanje storitev javne službe, vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje javne službe, javna pooblastila izvajalca javne službe, obveznosti izvajalca javne
službe in uporabnikov v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo, obveznosti pri izvajanju
posegov znotraj varovalnega pasu javne kanalizacije, nadzor nad izvajanjem javne službe ter
kazenske, prehodne in končne določbe.
3.2. Organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne službe
Odlok v drugem poglavju določa obliko zagotavljanja javne službe s podelitvijo koncesije,
območje zagotavljanja javne službe ter izvajanje javne službe na podlagi programa izvajanja
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga izvajalec javne službe
pripravi v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
3.3. Vrste in obseg storitev javne službe
Z odlokom so v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni
list RS, št. 98/2015) določene obvezne in posebne storitve javne službe.
3.4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe
Iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela se izvajalcu javne službe dajejo pooblastila za
izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam s področja odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode na podlagi 206.a člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 –
odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr,
110/13, 19/15). Odlok določa tudi pogoje za priključitev na javno kanalizacijo in tehnično
izvedbo kanalizacijskega priključka.
3.5. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe
Javna kanalizacija namenjena izvajanju javne službe je v skladu z Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12,
64/14, 98/15) javna infrastruktura lokalnega pomena in je v lasti občine. Iz razloga
ekonomičnosti in racionalnosti dela se izvajalcu javne službe daje tudi pooblastilo vodenje in
vzdrževanje katastra javne kanalizacije na podlagi 35. člena Zakona o geodetski dejavnosti
(Uradni list RS, št. 77/10).

3.6. Pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov
V šestem poglavju odloka so navedene pravice in obveznosti tako uporabnikov kot izvajalca
javne službe, ki temeljijo na Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode (Uradni list RS, št. 18.12.2015), Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15), Uredbi o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012; v nadaljevanju: Uredba MEDO) in
predpisih s področja varstva okolja.
3.7. Viri financiranja javne službe
V sedmem poglavju odloka so določeni viri financiranja javne službe, ki obsegajo cene
storitev javne službe, proračunska sredstva občine in druge vire. Odlok določa način
oblikovanja in sprejema cen ter morebitne subvencije cen in način zaračunavanja storitev
uporabnikom v delu, ki ni določen z Uredbo MEDO.
3.8. Nadzor in kazenske določbe
Nadzor nad izvajanjem določb odloka je v pristojnosti občinskega inšpekcijskega organa in
Občinske uprave Občine Miklavž na Dravskem polju.
V 31. in 32. členu odloka so podane kazenske določbe za kršitve posameznih določil odloka
z navedeno višino zagroženih glob, ki so usklajene z določili Zakona o prekrških ((Uradni list
RS, št. 29/2011 – UPB8, 21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US).
3.9. Prehodne in končna določba
Zadnje poglavje obsega prehodne in končno določbo, v katerih je določen rok za pripravo
tehničnega pravilnika, prenehanje veljavnosti odloka, ki je do sedaj urejal odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Miklavž na Dravskem polju, in čas
začetka veljavnosti novega odloka.
5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Sprejem Odloka o lokalni gospodarski javni službi odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Miklavž na Dravskem polju v predlagani vsebini ne
spreminja finančnih obveznosti iz naslova izvajanja javne službe.

Občinskemu svetu predlagamo, da predlog Odloka o lokalni gospodarski javni službi
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Miklavž na
Dravskem polju v prvi obravnavi obravnava in sprejme kot primerno podlago za drugo
obravnavo.

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010ZUKN, 57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16), 9. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15, 76/15), 206.a člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –
ZDavNepr, 110/13, 19/15), 35. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št.
77/10), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15),
30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), 3. in 17. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14odl.US, 92/14-odl.US), 4. in 6. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št.
15/2015) ter 14. in 83. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni
vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 24/2015) je Občinski svet Občine Miklavž na
Dravskem polju na ???. seji dne ??. sprejel
ODLOK
o lokalni gospodarski javni službi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Miklavž na Dravskem polju
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva
okolja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna
služba) na območju Občine Miklavž na Dravskem polju (v nadaljevanju: občina).
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za izvajanje javne
službe in tehničnih parametrih kanalizacijskih priključkov je opredeljena v tehničnem
pravilniku, ki ga pripravi in sprejme izvajalec javne službe po predhodnem soglasju župana.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo:
- organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne službe,
- vrsta in obseg storitev javne službe,
- pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
- pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe in izvajalca storitev javne službe,
- viri financiranja javne službe, način oblikovanja in potrjevanja cen, obračun in plačevanje
storitev javne službe,
- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
- določitev upravljavca objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
- javna pooblastila izvajalca javne službe,
- evidence, ki jih mora voditi izvajalec javne službe,
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- obveznosti izvajalca javne službe in uporabnikov v zvezi s priključitvijo na javno
kanalizacijo,
- obveznosti izvajalca javne službe pri izvajanju posegov v javno kanalizacijo in ostalih
subjektov pri izvajanju posegov znotraj varovalnega pasu javne kanalizacije,
- nadzor nad izvajanjem javne službe,
- kazenske določbe, in
- prehodne in končne določbe.
3. člen
(namen odloka)
Namen odloka je:
- zagotovitev učinkovitega izvajanja javne službe,
- uskladitev pravne ureditve javne službe s predpisi, ki urejajo organiziranje in financiranje
izvajanja javne službe in varovanje okolja,
- smotrno planiranje, gradnja, uporaba in upravljanje javne kanalizacije,
- zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem javne službe.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda, v skladu s predpisi, ki urejajo
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
2. javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
3. javna površina je javna površina v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode;
4. kanalizacijski priključek je kanalizacijski priključek v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
5. kataster gospodarske javne infrastrukture je kataster gospodarske javne infrastrukture, kot
ga opredeljujejo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in geodetske dejavnosti;
6. komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisi, ki urejajo
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
7. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
8. MKČN je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
9. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
10. območje izvajanja javne službe je območje celotne občine, v skladu s predpisi, ki urejajo
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
11. območje poselitve je območje poselitve v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
12. obstoječa nepretočna greznica je obstoječa nepretočna greznica v skladu s predpisi, ki
urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
13. obstoječi objekt je obstoječi objekt v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode;
14. obstoječa pretočna greznica je obstoječa pretočna greznica v skladu s predpisi, ki
urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
15. odpadna voda je voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
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16. padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
17. PE je populacijski ekvivalent v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
18. pretočna greznica je pretočna greznica v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
19. primarno čiščenje je primarno čiščenje v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
20. primerno čiščenje je primerno čiščenje v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode;
21. uporabnik javne službe je uporabnik javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in tem odlokom;
22. upravljavec javne kanalizacije je upravljavec javne kanalizacije v skladu s predpisi, ki
urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
23. Uredba o odvajanju je Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni
list RS, št. 98/15) oziroma drug predpis, ki bi uredil odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode;
24. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je zbirni kataster gospodarske javne
infrastrukture, kot ga opredeljujejo predpisi s področja prostorskega načrtovanja, graditve
objektov in geodetske dejavnosti.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje javne službe, upravljanje javne kanalizacije in
druga vprašanja iz prvega in drugega člena tega odloka, in za pojme, ki niso opredeljeni v 4.
členu tega odloka, se uporabljajo predpisi s področja gospodarskih javnih služb, varstva
okolja, prostorskega načrtovanja, graditve objektov, ravnanja s stvarnim premoženjem
samoupravnih lokalnih skupnosti in lokalne samouprave.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka zagotavlja občina s podelitvijo koncesije pravni ali
fizični osebi (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), in sicer ločeno za:
- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
- čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
(2) Občina podeli koncesijo na podlagi koncesijskega akta, s katerim določi način in pogoje
za podelitev koncesije.
7. člen
(območje zagotavljanja javne službe)
Občina zagotavlja javno službo na območju celotne občine v skladu s predpisi, ki urejajo
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in tem odlokom.
8. člen
(program odvajanja in čiščenja)
Izvajalec javne službe skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode, izvaja javno službo v skladu s programom izvajanja odvajanja in
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čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: program), ki ga izdela
skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
III.

VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
9. člen
(naloge javne službe)

(1) Naloge javne službe, ki so obvezne storitve, so:
1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, v
skladu z 10. členom Uredbe o odvajanju ter dodatna obdelava komunalne odpadne vode v
skladu z 11. členom Uredbe o odvajanju,
2. redno vzdrževanje javne kanalizacije,
3. prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v
komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje,
4. prevzem in odvoz blata iz MKČN naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in iz MKČN
iz petega odstavka 21. člena Uredbe o odvajanju na območje komunalne čistilne naprave, ki
je opremljena za obdelavo blata, najmanj enkrat na tri leta,
5. prevzem blata iz obstoječe pretočne greznice pri uporabniku javne službe, ki je lastnik
ali upravljavec obstoječe pretočne greznice, če je obstoječi objekt opremljen z obstoječo
pretočno greznico, in čiščenje blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena
za prevzem in obdelavo blata, najmanj enkrat na tri leta,
6. obdelava blata,
7. pregledovanje MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, najmanj enkrat na tri leta,
8. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z
javnih površin,
9. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s
streh, če se za to padavinsko odpadno vodo ne zagotavlja ravnanje v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
10. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z
zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja
komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh, če ne zagotavlja
posrednega odvajanja v podzemne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
11. obveščanje uporabnikov javne službe,
12. izdelava programa izvajanja javne službe,
13. vodenje evidence o izvajanju javne službe,
14. poročanje o izvajanju javne službe in
15. priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(2) Vsebina, roki in način izvedbe posameznih storitev iz prejšnjega odstavka so določeni v
predpisih, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in tem
odloku.
10. člen
(posebne storitve javne službe)
(1) Izvajalec javne službe izvaja naslednje posebne storitve:
- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s
površin, ki niso javne površine in ne izpolnjujejo pogoja iz 10. točke prvega odstavka
prejšnjega člena,
- odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
(2) Posebne storitve iz prejšnjega odstavka lahko izvajalec javne službe izvaja z uporabo
javne kanalizacije, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:
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- prednostno se zagotovi izvajanje obveznih storitev javne službe (posebne storitve se
lahko izvajajo, če so razpoložljive proste kapacitete javne kanalizacije in komunalne čistilne
naprave), in
- izvajalec javne službe ne ustvarja negativne razlike med prihodki in odhodki posebnih
storitev v skladu s predpisi s področja oblikovanja cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(3) Uporabnik, ki želi koristiti posebne storitve, mora z izvajalcem skleniti posebno pogodbo,
v kateri se podrobneje uredijo način izvajanja storitve, merjenje, nadzor nad izvedbo meritev
ter drugi parametri.
(4) Če se uporabnik in izvajalec pogodbeno ne dogovorita za drugačno ceno ali ne želi
skleniti pogodbe z izvajalcem javne službe, slednji zaračunava storitve v višini, kot velja za
ceno storitev javne službe.
(5) Izvajalec prihodke posebnih storitev upošteva v kalkulaciji cen obveznih storitev javne
službe v skladu s predpisi s področja oblikovanja cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.
IV.

POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
11. člen
(javna pooblastila)

(1) Izvajalec javne službe izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje, soglasja, soglasja za
priključitev in potrdila v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje in graditev
objektov.
(2) K vlogi za pridobitev dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena je treba predložiti:
1. za smernice in mnenja:
- dokumentacijo, ki jo določajo predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.
2. za projektne pogoje, soglasje in soglasje za priključitev:
- dokumentacijo, ki jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov,
- grafični prikaz lege vseh objektov na zemljišču in priključkov na javno infrastrukturo v
merilu 1:500, tako da je razvidna tlorisna velikost objektov ter potek priključkov na
zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo odmikov od gospodarske javne infrastrukture in
varovalnega pasu, če dokumentacija iz prejšnje alineje tega ne vključuje,
- če gre za soglasje, ki se nanaša na priključitev na javno kanalizacijo, grafični prikaz
priključka na javno kanalizacijo, ki vsebuje točko priključitve na obstoječo javno kanalizacijo,
mesto priključitve na objektu in traso poteka priključka, s popisom kapacitete oziroma
dimenzije priključka ter seznamom zemljiških parcel, preko katerih priključek poteka, če
dokumentacija iz prve alineje tega ne vključuje,
- če gre za soglasje, ki se nanaša na priključitev na MKČN, zmogljivost MKČN, lokacijo
MKČN, lokacijo iztoka iz MKČN opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem
sistemu za raven merila 1:5.000, način čiščenja komunalne odpadne vode, način odvajanja
komunalne odpadne vode v okolje (iztok v vodotok, iztok s ponikanjem v tla), če
dokumentacija iz prve alineje tega ne vključuje,
- če gre za soglasje, ki se nanaša na priključitev na nepretočno greznico, zmogljivost
zbiranja (prostornina nepretočne greznice), lokacijo nepretočne greznice opredeljeno s
koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, če dokumentacija
iz prve alineje tega ne vključuje
- opis specifičnosti objekta z oceno predvidene letne količine komunalne odpadne vode, ki
nastaja v objektu, če dokumentacija iz prve alineje te točke tega ne vključuje.
3. za soglasje za ukinitev priključka:
- dokumentacijo, ki jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov,
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- grafični prikaz lege vseh objektov na zemljišču in priključkov na javno infrastrukturo v
merilu 1:500, tako da je razvidna tlorisna velikost objektov ter potek priključkov na
zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo odmikov od gospodarske javne infrastrukture in
varovalnega pasu, če dokumentacija iz prejšnje alineje tega ne vključuje,
4. za soglasje k spremembam priključkov:
- dokumentacijo, ki jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov,
- grafični prikaz lege vseh objektov na zemljišču in priključkov na javno infrastrukturo v
merilu 1:500 tako, da je razvidna tlorisna velikost objektov ter potek priključkov na
zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo odmikov od gospodarske javne infrastrukture in
varovalnega pasu, če dokumentacija iz prejšnje alineje tega ne vključuje,
- grafični prikaz priključka na infrastrukturo, ki vsebuje točko priključitve na obstoječo
infrastrukturo, mesto priključitve na objektu in traso poteka priključka, s popisom kapacitete
oziroma dimenzije priključka ter seznamom zemljiških parcel, preko katerih priključek poteka,
če dokumentacija iz prve alineje tega ne vključuje,
- opis sprememb in specifičnosti objekta z oceno predvidene količine komunalne odpadne
vode, ki nastaja v objektu, če dokumentacija iz prve alineje te točke tega ne vključuje.
5. Za projektne pogoje, soglasje in soglasje za priključitev za objekte, v katerih nastaja
industrijska odpadna voda:
- dokumentacijo, ki jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov,
- grafični prikaz lege vseh objektov na zemljišču in priključkov na javno infrastrukturo v
merilu 1:500, tako da je razvidna tlorisna velikost objektov ter potek priključkov na
zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo odmikov od gospodarske javne infrastrukture in
varovalnega pasu, če dokumentacija iz prejšnje alineje tega ne vključuje
(3) Izvajalec lahko, če oceni, da v konkretnem primeru ni treba, zahteva manjši obseg
dokumentacije, kot je določen v drugem odstavku tega člena.
(4) Tehnični parametri kanalizacijskih priključkov se določijo v tehničnem pravilniku iz prvega
člena tega odloka.
(5) Če gre za izvedbo kanalizacijskega priključka, pri katerem upravni organ pri izdaji
gradbenega dovoljenja ne preverja dovoljenja lastnikov parcel, prek katerih bo priključek
potekal, lahko pred izdajo soglasja iz drugega odstavka tega člena, če je to nujno zaradi
izvedbe priključka ali kasnejšega izvajanja javne službe, izvajalec javne službe zahteva
predložitev pri notarju overjene pogodbe o služnosti ali pri notarju overjenega soglasja
lastnikov parcel, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma sodno odločbo, ki
nadomesti soglasje.
(6) Za mnenja, ki jih izdaja izvajalec javne službe za potrebe okoljevarstvenega dovoljenja je
vlagatelj dolžan zagotoviti in predati vnos celotne interne infrastrukture kanalizacije
(kanalizacija, lovilniki olj, požiralniki, usedalniki, interno čistilno napravo, itd..) v kataster pri
izvajalcu javne službe ter drugo potrebno dokumentacijo za potrebe izdaje mnenja za
potrebe okoljevarstvenega dovoljenja. Stroški izdaje mnenja izvajalca javne službe iz tega
odstavka bremenijo vlagatelja.
(7) Občina lahko za skupne večje investicije predvidi drug način izdaje soglasij. Kot na
primer: obvestilo občine in izvajalca z tipskim načrtom ter ogled na terenu s strani
predstavnika izvajalca. V tem primeru izvajalec javne službe izvede samo evidenčno
soglasje.
(8) Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je dolžan do desetega v mesecu za pretekli
mesec obveščati izvajalca javne službe odvajanja po tem odloku o premeru vodomerov,
količini dobavljene vode in drugih potrebnih podatkih za zaračunavanje storitev odvajanja in
čiščenja.
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12. člen
(določitev pogojev)
Pri določitvi pogojev, izdaji soglasij in mnenj iz prejšnjega člena mora izvajalec javne službe
v skladu s pogoji iz tehničnega pravilnika iz prvega člena tega odloka in ostalimi predpisi
določiti:
- minimalni odmik objektov od javne kanalizacije,
- pogoje in navodila za zaščito javne kanalizacije pred vplivi gradnje oziroma drugimi posegi
v varovalnem pasu javne kanalizacije,
- traso, globino, dimenzijo priključnih cevi in priključno mesto na javno kanalizacijo,
- lokacijo, obliko in velikost revizijskega jaška,
- tehnične pogoje za križanje podzemnih komunalnih in drugih vodov z javno kanalizacijo,
- pogoje zunanje ureditve objektov na mestu, kjer je predvidena trasa kanalizacijskega
priključka, če lahko neustrezna izvedba vpliva na javno infrastrukturo ali izvajanje javne
službe,
- posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na vplivnem območju podtalnice, zajetij
vodnih virov ali na območjih predvidenih za zajem pitne vode,
- največjo letno količino komunalne odpadne vode,
- pogoje za odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo,
- posebne pogoje zaradi geografskih razmer,
- ostale pogoje, ki so določeni s tehničnim pravilnikom.
13. člen
(odločitev o soglasju, izdaja mnenja in rok za priključitev)
(1) Izvajalec javne službe lahko izda negativno mnenje ali soglasje iz drugega odstavka 11.
člena tega odloka, če predložena dokumentacija ni v skladu z državnimi predpisi, tem
odlokom in tehničnim pravilnikom iz prvega člena tega odloka.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan izvesti priključitev v obliki in po postopku, določenem v
tehničnem pravilniku iz prvega člena tega odloka, najkasneje v roku 30 dni po izdaji soglasja
za priključitev, če je uporabnik izpolnil vse pogoje soglasja, poravnal vse obveznosti in
predložil vso potrebno dokumentacijo.
14. člen
(stroški izvajanja javnih pooblastil in priprave drugih dokumentov)
(1) Stroške priprave in izdaje dokumentov iz drugega odstavka 11. člena krije občina iz
občinskega proračuna na podlagi sklenjene pogodbe.
(2) Če investitor zahteva podatke ali dokumente, ki niso navedeni v 11. členu, se pred
pripravo in izdajo dokumentov investitor in izvajalec javne službe dogovorita o financiranju
priprave teh podatkov in dokumentov, v skladu s cenikom izvajalca javne službe, ki ga potrdi
župan.
15. člen
(priključitev objektov)
(1) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega
priključka.
(2) V primerih, ko se pri načrtovanju priključka ugotovi, da ni možna ali racionalna izvedba
ločenih priključkov za vsak objekt posebej, je dovoljena priključitev na podlagi predhodnega
soglasja in po navodilih izvajalca javne službe, več objektov preko enega skupnega
kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. Priključek
je v zasebni lasti in upravljanju lastnikov objektov, ki so priključeni, skladno s predpisi, ki
urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
7

(3) Tehnični parametri kanalizacijskih priključkov se določijo v tehničnem pravilniku.
(4) Priključitev na javno kanalizacijo mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi,
tehničnim pravilnikom in soglasjem izvajalca.
(5) Izvedbo neposredne priključitve na javno kanalizacijo (v varovalnem pasu javne
kanalizacije oziroma v javnem svetu) izvede izvajalec javne službe na podlagi predhodnega
naročila uporabnika.
16. člen
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadne vode)
(1) Izvajalec javne službe na stroške uporabnika prekine odvajanje odpadne vode, kadar
uporabnik z odvajanjem odpadne vode povzroča škodljive vplive na okolje, zdravje ljudi ali
obratovanje javne kanalizacije, pri čemer mora uporabnika predhodno obvestiti (po pošti, epošti ali prek sms) in mu omogočiti odpravo kršitve v roku 8 dni po obvestilu, razen v primeru
iz prve alineje tega odstavka.
(2) Prekinitev odvajanja in čiščenja odpadne vode iz prejšnjega odstavka se prekine za čas,
dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne
priključitve po ceniku izvajalca javne službe. Izvajalec javne službe je dolžan opraviti
ponovno priključitev v največ 3 dneh po tem, ko uporabnik plača stroške prekinitve in
ponovne priključitve.
(3) Izvajalec javne službe 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 javne službe
obvesti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja, neposredno ali na drug krajevno
običajen način, za predvidena vzdrževalna dela pred pričetkom del, ob okvarah pa takoj ko je
to možno.
(4) V primeru izvajanja nenačrtovanih vzdrževalnih del ali izrednih razmer ima izvajalec javne
službe pravico brez povračila stroškov začasno prekiniti ali omejiti uporabnikom odvajanje
odpadne vode v javno kanalizacijo, vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike in ravnati v
skladu s sprejetim načrtom ukrepov za take primere.
(5) Načrt ukrepov v primeru izrednih dogodkov pripravi izvajalec javne službe v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ga predloži občin v
potrditev.
(6) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode na zahtevo uporabnika, ki je priključen na javno kanalizacijo v primeru, ko v objektu ne
bo nastajala komunalna odpadna voda več kot trideset (30) dni. Stroške prekinitve in
ponovne priključitve plača uporabnik po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
17. člen
(ukinitev kanalizacijskega priključka)
Ukinitev kanalizacijskega priključka je dovoljena v primerih odstranitve objekta, ki je
priključen na javno kanalizacijo.
V.

VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE
18. člen
(objekti in naprave za izvajanje javne službe)

(1) Objekti, oprema in naprave javne kanalizacije so javna infrastruktura lokalnega pomena
namenjena izvajanju javne službe.
(2) Javna kanalizacija je v lasti občine.
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(3) Razmerja glede uporabe javne kanalizacije, ki je v lasti občine, se uredijo med občino in
izvajalcem javne službe s pogodbo o najemu javne infrastrukture.
(3) Občina zagotavlja izvajanje vseh storitev javne službe, povezane s čiščenjem odpadne
vode ali blata, na Centralni čistilni napravi Maribor, ki je javna infrastruktura.
19. člen
(načrtovanje vzdrževanja)
(1) Izvajalec javne službe mora občini zaradi usklajevanja investicijskih ali vzdrževalnih del
na drugi infrastrukturi predložiti načrt vzdrževalnih del do 30. 09. za naslednje koledarsko
leto.
(2) Občina in izvajalec javne službe terminsko uskladita, kolikor je možno, medsebojna dela
iz prejšnjega odstavka.
20. člen
(kataster javne kanalizacije)
(1) S tem odlokom se podeli izvajalcu javne službe pravica in obveznost 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) Kataster javne kanalizacije je v lasti občine. Prenos katastra javne kanalizacije v vodenje
in vzdrževanje izvajalcu javne službe ter financiranje vodenja in vzdrževanja se uredita v
pogodbi.
VI.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV
21. člen
(obveznost priključitve)

Vsi uporabniki objektov, ki ležijo na območju, kjer poteka javna kanalizacija, se morajo na leto priključiti.
22. člen
(pravice in obveznosti izvajalca javne službe)
(1) Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec javne službe naslednje pravice in obveznosti:
- zagotavljati mora izvajanje obveznih in posebnih storitev javne službe na celotnem
območju občine v skladu s tem odlokom in ostalimi veljavnimi predpisi,
- na poziv občine mora sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne kanalizacije
v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo;
- izdajati mora smernice, mnenja, projektne pogoje, soglasja, soglasja za priključitev in
potrdila iz 11. člena tega odloka ter o njih voditi evidenco;
- obveščati mora uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o
trajanju prekinitev;
- voditi mora kataster javne kanalizacije v skladu z 20. členom tega odloka;
- izdelati mora poročilo o izvajanju javne službe v preteklem koledarskem letu in ga
posredovati občini do 30. junija tekočega leta;
- storitve javne službe mora obračunavati v skladu s predpisi s področja oblikovanja cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in tem odlokom in
izvajati izterjavo terjatev v skladu s standardom dobrega gospodarstvenika;
- v okviru rednega vzdrževanja mora izvajati preglede javne kanalizacije, redno vzdrževati
in čistiti javno kanalizacijo ter interventno vzdrževati javno kanalizacijo v primeru
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nepredvidljivih dogodkov (lomi, puščanje, okvare in podobno) v skladu s predpisi, ki urejajo
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, emisije snovi in toplote, pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in tem odlokom;
- uporabnikom mora omogočati priključevanje objektov na javno kanalizacijo v skladu s tem
odlokom in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
in jih o tem obveščati;
- zagotavljati mora predpisane meritve v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode, emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo ter prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda;
- izvajati mora priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja
po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje in
čiščenje odpadne vode v skladu z načrtom iz šestega odstavka 16. člena tega odloka;
- izvajati mora druge obveznosti iz tega odloka ter predpisov s področja odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
23. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)
(1) Izvajalec javne službe obvešča uporabnike javne službe o izvajanju storitev javne službe
na način in v rokih določenih s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode, po navadni pošti in z objavo na spletni strani.
(2) Če uporabnik javne službe, ki ni priključen na javno kanalizacijo, ne zahteva spremembe
datuma izvedbe obveznih storitev javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, in izvajalcu javne službe ne omogoči
izvedbe obveznih storitev, mora plačati nastale stroške po ceniku izvajalca javne službe.
Izvajalec javne službe ni upravičen zaračunati stroška ravnanja z blatom.
(3) Izvajalec javne službe mora lastnika obstoječega objekta v aglomeraciji, kjer je
opremljenost z javno kanalizacijo predpisana, ali v aglomeraciji, kjer opremljenost z javno
kanalizacijo ni predpisana, aglomeracija pa je opremljena z javno kanalizacijo, ali lastnika
obstoječega objekta izven meja aglomeracije, kjer so izpolnjeni pogoji za odvajanje v javno
kanalizacijo sosednje aglomeracije v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode, v roku 30 dni po pričetku teka roka za priključitev iz
predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, obvestiti
pisno po navadni ali z javno objavo na krajevno običajen način, da je priključitev njegovega
objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev.
24. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov javne službe)
(1) Uporabniki javne službe imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega
zagotavljanja storitev javne službe, ki je, ob upoštevanju standarda opremljenosti, enako
dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
(2) Uporabniki javne službe imajo na podlagi soglasja izvajalca javne službe v skladu s tem
odlokom pravico do:
- priključitve objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, na javno
kanalizacijo,
- spremembe dimenzije in trase kanalizacijskega priključka,
- povečanja količine komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- ukinitve kanalizacijskega priključka.
(3) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
- uporabljati morajo obvezne storitve javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter varstvo okolja;
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skrbeti morajo za obratovanje in vzdrževanje kanalizacijskega priključka, interne
kanalizacije in vse naprave, vgrajenih vanjo, na lastne stroške, v skladu s predpisi, ki
urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
- vzdrževati morajo čistočo in zagotavljati nemoten dostop do mest za ugotavljanje
količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode;
- vzdrževati morajo obstoječo greznico, nepretočno greznico ali MKČN, ki niso del
javne kanalizacije;
- zagotavljati morajo predpisane meritve v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter prve meritve in obratovalni
monitoring odpadnih voda;
- izvajalca morajo obveščati o vseh okvarah na javni kanalizaciji in kanalizacijskem
priključku ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;
- uporabniki ne smejo drugemu uporabniku prekiniti ali onemogočiti uporabe obveznih
storitev javne službe;
- izvajalca javne službe morajo pisno obvestiti o spremembi naslova, lastništva in
drugih spremembah na stavbi ali gradbenem inženirskem objektu, ki imajo vpliv na
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in obračun storitev
javne službe, in sicer v roku 15 dni od nastanka spremembe. Do datuma prejema
obvestila za obveznosti odgovarja dotedanji uporabnik. V primeru spremembe
uporabnika mora uporabnik javne službe ali izvajalec javne službe oskrbe s pitno
vodo, poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo popisa števca. Če se popis ne izvede,
se storitve javne službe zaračunavajo novemu uporabniku enako kot staremu in jih je
dolžan nov uporabnik poravnavati od datuma, ko je izvajalec javne službe prejel
pisno obvestilo starega uporabnika o spremembi;
- plačevati morajo stroške storitev javne službe;
- izvajalca javne službe morajo obveščati o vseh spremembah količin in lastnosti
industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne službe;
- upoštevati morajo ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju
odpadne vode.
- zagotovijo in poskrbijo za protipoplavno varnost svojega kanalizacijskega priključka.
(4) Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca javne
službe.
-

25. člen
(posegi v območju kanalizacije)
(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam je prepovedano poseganje v javno
kanalizacijo.
(2) Za vse posege v varovalnem pasu javne kanalizacije je treba predhodno pridobiti
soglasje upravljavca javne kanalizacije. Pri določitvi soglasja izvajalec javne službe upošteva
okoliščine iz naslednjega odstavka tega člena.
(3) V varovalnem pasu javne kanalizacije se ne sme graditi objektov, spreminjati pogojev
dostopnosti javne kanalizacije (spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja,
zasipavati pokrovov jaškov, ipd.) in izvajati drugih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe
javne kanalizacije ali ovirale njeno delovanje in vzdrževanje. V varovalnem pasu javne
kanalizacije prav tako ni dovoljeno saditi drevesnih vrst, ki lahko z razširjanjem koreninskega
sistema povzročijo poškodbe javne kanalizacije ali ovirajo njeno delovanje.
(4) Izvajalci del v varovalnem pasu javne kanalizacije morajo pri opravljanju del zagotoviti, da
ostane javna kanalizacija nepoškodovana. V primeru poškodb javne kanalizacije je izvajalec
del dolžan vzpostaviti prvotno stanje javne kanalizacije na lastne stroške, v skladu s
soglasjem iz drugega odstavka tega člena.
(5) V primeru, da ne vzpostavi v prvotno stanje izda pristojni inšpekcijski organ ustrezno
pisno odločbo o vzpostavitvi v prvotno stanje.
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VII.

VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
26. člen
(viri financiranja javne službe)

Javna služba se financira iz:
- cene storitev javne službe,
- proračunskih sredstev občine (subvencije),
- drugih virov.
27. člen
(cene storitev javne službe)
(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu s predpisi s področja oblikovanja cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Pristojni organ za pregled cen je Občinska uprava Občine Miklavž na Dravskem polju.
(3) Pristojni organ za potrditev cen je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju.
(4) Izvajalec javne službe elaborat v tekočem letu najkasneje do 31.3. pošlje pristojnemu
organu za pregled cen. Pristojni organ za pregled cen elaborat pregleda in zahteva
morebitna pojasnila, dopolnitve ali spremembe elaborata oziroma dodatne podatke, ki so
potrebni za presojo upravičenosti stroškov, najkasneje v roku 30 dni od prejema elaborata. V
nadaljnjih 10 dneh izvajalec javne službe elaborat spremeni ali dopolni oziroma posreduje
dodatno zahtevana pojasnila. O dopolnjenem elaboratu in novih cenah odloči pristojni organ
v nadaljnjih 30 dneh. Če so cene potrjene, se v sklepu o potrditvi cen določi začetek
zaračunavanja novih cen.
(5) Osnova za pripravo elaborata je sprejet poslovni načrt.
(6) Obračunsko obdobje je koledarsko leto.
28. člen
(proračunska sredstva občine)
(1) Če potrjena cena iz 26. člena ne zadošča za pokrivanje vseh upravičenih stroškov javne
službe in potrjenega donosa, občina za nepokriti del cene lahko zagotovi subvencijo za
nepridobitne uporabnike v skladu s predpisi iz prvega odstavka 26. člena tega odloka.
(2) Nepridobitni uporabniki so gospodinjstva in izvajalci nepridobitnih dejavnosti iz
standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev.
(3) Morebitni poračun subvencij se izvede na podlagi dogovora z izvajalcem javne službe.
29. člen
(izdajanje računov, plačilo, ugovor na račun, opomin)
(1) Stroške storitev javne službe izvajalec javne službe uporabnikom zaračunava mesečno v
skladu s predpisi s področja oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja in tem odlokom.
(2) Uporabniki javne službe morajo plačati zaračunane storitve najpozneje v petnajstih dneh
od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne določa drugače oziroma ni s pogodbo
določen drugačen rok plačila.
(3) Če uporabnik ne poravna računa v roku iz prejšnjega odstavka, ga mora izvajalec javne
službe s pisnim opominom pozvati k izpolnitvi obveznosti. V opominu mora določiti naknadni
rok za izpolnitev in opozoriti na posledice neplačila. Če uporabnik ne poravna zapadlih
obveznosti niti v 15 dneh po izdanem opominu, lahko izvajalec javne službe začasno prekine
odvajanje odpadne vode brez ponovnega opomina, na kar pa mora biti uporabnik v prejetem
opominu opozorjen.
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(4) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v 15 dneh od prejema
računa poda izvajalcu javne službe pisni ugovor. Izvajalec javne službe je dolžan na pisni
ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 15 (petnajstih) dni od prejema ugovora in v tem
roku ne sme prekiniti odvajanja odpadne vode. V primeru, da ugovoru ne ugodi, se
uporabnik javne službe lahko pred prenehanjem odvajanja odpadne vode pritoži županu v
roku nadaljnjih 15 dni. Če župan ugovor zavrne, lahko v nadaljnjih 15 dneh, če storitev
uporabnik javne službe ne plača, izvajalec javne službe prekine odvajanje odpadne vode. Na
ukrep prekinitve izvajanja storitev javne službe mora izvajalec javne službe obvestiti
uporabnika najmanj 8 dni pred izvedbo ukrepa.
(5) Začasna prekinitev dobave pitne vode iz tretjega in četrtega odstavka tega člena traja
praviloma do poravnave zapadlih obveznosti dolžnika v celoti.
VIII.

NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(nadzorni organi)

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo pristojni občinski inšpekcijski organ,
Občinska uprava Občine Miklavž na Dravskem polju in izvajalec javne službe.
31. člen
(prekrški izvajalca javne službe)
(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je izvajalec javne službe, če:
- dovoli priključitev več objektov preko enega skupnega priključka v nasprotju z 2. odstavkom
15. člena;
- izvede prekinitev odvajanja odpadne vode v nasprotju s 1. odstavkom 16. člena;
- ne izvede ponovne priključitve v skladu z 2. odstavkom 16. člena;
- ne obvesti uporabnikov o prekinitvi, vzrokih ter navodilih za ravnanje uporabnikov med
prekinitvijo v skladu s 3. odstavkom 16. člena;
- ukine kanalizacijski priključek v nasprotju z 17. členom;
- ne zagotavlja izvajanja obveznih storitev javne službe v skladu s 1. alinejo 1. odstavka 22.
člena;
- uporabnikom ne omogoči priključitve objektov na javno kanalizacijo v skladu z 9. alinejo 1.
odstavka 22. člena;
- ne obvesti lastnika o roku za priključitev v skladu s 3. odstavkom 23. člena;
- uporabniku prekine odvajanje odpadne vode brez predhodnega pisnega opomina, v skladu
s 3. odstavkom 29. člena.
(2) Z globo 1.000 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in je izvajalec javne
službe.
(3) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, ki je izvajalec javne službe, oziroma odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznik ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, in je izvajalec
javne službe.«.
32. člen
(prekrški uporabnikov javne službe)
(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
- se ne priključi na javno kanalizacijo (21. člen),
- uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja oz. v nasprotju s soglasjem
izvajalca javne službe (11. člen)
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- prekine odvajanje odpadne in padavinske vode drugemu uporabniku (24. člen),
- odvaja odpadne vode v nasprotju z izdanim soglasjem izvajalca javne službe iz 11. člena
tega odloka,
- ne dovoli obveznega prevzema, odvoza in čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zbira v
nepretočnih greznicah ter ne izvaja prevzema in čiščenja blata iz obstoječe pretočne
greznice in iz MKČN na komunalno čistilno napravo pri izvajalcu javne službe (9. člen).
(2) Z globo 800 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje samostojni
podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 100 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje drugi
posameznik (fizična oseba).
IX.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
(sprejem tehničnega pravilnika)

(1) Izvajalec javne službe mora v 6 mesecih po začetku veljavnosti tega odloka sprejeti
tehnični pravilnik iz 1. člena tega odloka. V primeru podelitve koncesije mora tehnični
pravilnik sprejeti koncesionar v roku šest mesecev po začetku veljavnosti koncesijske
pogodbe.
(2) Do sprejema pravilnika iz prejšnjega odstavka se uporablja tehnični pravilnik Pravilnik o
projektiranju, izvedbi, uporabi in vzdrževanju javnega kanalizacijskega sistema (MUV
5/2006).
34. člen
(izvajanje gospodarske javne službe odvajanja)
(1) Na podlagi Sklepa Občinskega sveta o določitvi izvajalcev posameznih lokalnih
gospodarskih javnih služb v občini Miklavž na Dravskem polju št 35206/00002/2001 0001 01
z dne 19.11.2001 (MUV 27/2001) in 17. člena Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta
in sveta z dne 26. Februarja 2014 (UL EU L 94/1) se kot izvajalec javne službe odvajanja, do
podelitve koncesije, določi Nigrad d.d., vendar najdlje za eno leto od začetka veljavnosti tega
odloka.
(2) Nigrad d.d. zaračunava cene v skladu z veljavno ceno in sprejetim elaboratom.
(3) Nigrad d.d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor kot izvajalec javne službe odvajanja
zraven storitve odvajanja zaračunava tudi storitev čiščenja za Centralno čistilno napravo
Maribor - CČN uporabnikom v skladu z medsebojno sklenjeno pogodbo v imenu in za račun
podjetja Aquasystems, d.o.o.«.
35. člen
(izvajanje gospodarske javne službe čiščenja)
(1) Do izteka koncesijske pogodbe je izvajalec vseh obveznih storitev čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občine koncesionar Aquasystems d.o.o.
(2) Aquasystems je dolžan izvajati storitve v skladu s tem odlokom.
(3) Aquasystems je dolžan obveščati izvajalca odvajanja o vseh okoliščinah, določenih v
državnih predpisih ali tem odloku, ki bi lahko vplivale na način izvajanja javne službe na
področju odvajanja takoj, ko okoliščina nastopi, sicer odgovarja za škodo, ki bi zaradi
dolžnosti opustitve obvestila nastala.
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36. člen
(prilagoditev obstoječih objektov)
(1) Če je pred priključitvijo na javno kanalizacijo uporabnik odvajal odpadne vode v obstoječo
pretočno greznico, nepretočno greznico ali MKČN, je dolžan v 30 dneh od priključitve
opuščeni objekt izprazniti, očistiti in dezinficirati.
(2) Po izvedbi priključka na javno kanalizacijo se obstoječa pretočna greznica, nepretočna
greznica in MKČN opustijo in niso del priključka, razen v primeru, da se preuredijo v revizijski
jašek.
37. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda v Občini Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik Štajerske
in Koroške regije, št. 14/2002, 3/2005).
38. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske
in Koroške regije

Številka: 0070-3/2016
Miklavž na Dravskem polju, ?

Župan Občine Miklavž na Dravskem polju
Leopold Kremžar
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