OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni
pripomoček, glede katerega Občina Trzin ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Občinska uprava Občine Trzin je pripravila neuradno prečiščeno besedilo Odloka o oskrbi s
pitno vodo v Občini Trzin, ki obsega:
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 5/2005),
- Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin (Uradni vestnik OT,
št. 6/2006),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 3/2009)
Datum: 24.08.2011
ODLOK
O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI TRZIN
(neuradno prečiščeno besedilo NPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta odlok določa pogoje oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov ter pravice, dolžnosti in
odgovornosti lastnika, upravljavca in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode.
2. člen

Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. javni vodovod je vodovodno omrežje v lasti Občine Trzin s pripadajočimi objekti in
napravami;
2. uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima za svoje potrebe izveden
priključek na javni vodovod ali ki s posebnim dovoljenjem upravljavca javne službe
uporablja vodo iz javnega vodovodnega omrežja ali koristi njeno požarnovarstveno
funkcijo iz javnega vodovoda in drugih vodovodov (v nadaljnjem besedilu: uporabnik),
3. vodomerno mesto je skupen izraz za vodomerni jašek, nišo oziroma mesto, kjer je
montiran obračunski vodomer;
4. vodovodni priključek je spoj objekta z javnim vodovodom.
3. člen

Upravljavec javnih vodovodov za oskrbo s pitno vodo in izvajalec gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin je Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. (v nadaljnjem
besedilu: upravljavec).
Upravljavec mora biti ustrezno tehnično opremljen in strokovno usposobljen ter mora imeti
pridobljena vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje te dejavnosti.
Upravljavec mora uporabnikom zagotavljati stalno oskrbo s pitno vodo, ki bo higiensko
neoporečna za pitje in ostale potrebe. V primeru, ko ni možno zadovoljiti vseh potreb, ima
oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred uporabo vode za druge potrebe.

4. člen

Izvajanje javne službe obsega:
- zagotavljanje oskrbe s pitno vodo uporabnikom,
- gospodarno izkoriščanje objektov in naprav v skladu s tem odlokom in drugimi
predpisi,
- razvoj, načrtovanje in optimiziranje javne službe, razvijanje vodovodnega omrežja v
skladu s sprejetim programom Občine Trzin,
- investicijsko vzdrževanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za
izvajanje javne službe,
- redno tekoče vzdrževanje objektov in naprav,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav,
- izvajanje meritev in monitoringa,
- vodenje katastra objektov in naprav javnega vodovoda in vodovodnih priključkov,
- priključevanje novih uporabnikov na omrežje,
- vzdrževanje vodovodnih priključkov,
- izdajanje projektnih pogojev in soglasij,
- zaračunavanje storitev javne službe uporabnikom.
II. VODOVODNO OMREŽJE IN NAPRAVE
5. člen

Javni vodovod sestavljajo magistralno, primarno in sekundarno omrežje s pripadajočimi
objekti in napravami, kot to določa veljavna zakonodaja.
Oskrbovalno območje s katerim Občina Trzin oskrbuje prebivalce s pitno vodo je naselje
Trzin (vključuje vse urbano območje občine: stari del Trzina, novo naselje Mlake in območje
obrtno industrijske cone Trzin). Oskrbovalno območje je posebej navedeno in označeno na
temeljni topografski karti, kot to določa veljavna zakonodaja. Topografska karta je priloga k
temu odloku.
6. člen

Vodovodni priključek je spoj objekta na javno vodovodno omrežje, sestavljen iz:
- priključnega sklopa na javno vodovodno omrežje,
- dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in obračunskim vodomerom,
- armatur pred vodomerom in
- obračunskega vodomera ter protipovratnega ventila.
Vodovodni priključek je sestavni del objekta, priključenega na javni vodovod.
III. OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
7. člen

Objekti in naprave, za katere je odgovoren upravljavec so:
- javni vodovod,
- vodovodni priključki.

Vodovodni priključek lahko vzdržuje izključno upravljavec. Vzdrževanje vodovodnega
priključka obsega:
- kontrolo delovanja priključka,
- zamenjavo vodomera,
- popravilo okvar na priključku,
- celovito ali delno obnovo priključka.
8. člen

Mesto razmejitve med objekti in napravami, za katere je odgovoren upravljavec, in objekti in
napravami, za katere so odgovorni uporabniki, je spoj obračunskega vodomera z internim
vodovodnim omrežjem.
9. člen

Lastnik zemljišča oz. objekta mora za opravljanje vzdrževalnih del na javnem vodovodu in
vodovodnem priključku dovoliti dostop in izvedbo del upravljavcu.
Pri opravljanju vzdrževalnih del na javnem vodovodu ali vodovodnih priključkih je lastnik
zemljišča upravičen do odškodnine za nastalo škodo na zemljišču in kulturi ter vzpostavitve
zemljišča v prejšnje stanje.
10. člen

Interno vodovodno omrežje so vsi cevovodi, objekti in naprave, nameščene za obračunskim
vodomerom, kot so:
- interno vodovodno in hidrantno omrežje,
- vodomerno mesto,
- interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode,
vodohrami za sanitarno ali požarno vodo, ostali interni sistemi za gašenje požarov,
naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vode in podobne naprave.
Za interno vodovodno omrežje, njegovo stanje in vzdrževanje je odgovoren uporabnik.
11. člen

Vodomerno mesto mora biti urejeno v skladu z navodili upravljavca.
12. člen

Javni vodovod in vodovodni priključki morajo biti vedno dostopni izvajalcu. Na njih oz. v
njihovi neposredni bližini ni dovoljeno postavljati ali graditi ničesar brez soglasja upravljavca.
13. člen

Vse okvare na javnem vodovodu oz. vodovodnem priključku po krivdi uporabnika so strošek
uporabnika oz. povzročitelja.
IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
14. člen

Kjer je zgrajen javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna. Vsak uporabnik ima
pravico in dolžnost pridobiti na območju javnega vodovoda priključek na javno vodovodno
omrežje za objekt na podlagi izdanega soglasja in predpisane dokumentacije. Upravljavec je
dolžan obvestiti uporabnika, da je priključitev njegovega objekta na javni vodovod obvezna,
in mu na podlagi vloge uporabnika posredovati pogoje za priključitev.
15. člen

Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo na podlagi pisnega soglasja upravljavca
skladno s projektnimi pogoji. Priključitev na javni vodovod mora biti izvedena v skladu z
veljavnimi predpisi in zahtevami projektne dokumentacije.
Priključitev objekta na javni vodovod ni možna, kjer odvajanje odpadne vode ni urejeno v
skladu s predpisi.
16. člen

Plačilo prispevka za priklop na obstoječe vodovodno omrežje določi lastnik s posebnim
odlokom.
17. člen

Upravljavec je dolžan izvesti priključitev ali povečati odjem, če uporabnik vloži vlogo z
veljavno tehnično dokumentacijo in če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodnih virov in
zmogljivost javnega vodovoda, na katerega se uporabnik priključuje. Upravljavec priključi
objekt, ko uporabnik izpolni vse projektne pogoje, poravna vse obveznosti in predloži
predpisano dokumentacijo.
V primeru, da razmere na obstoječem javnem vodovodu ne dovoljujejo novih priključitev ali
povečanja odjema, je upravljavec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod
katerimi bi bilo to mogoče.
18. člen

Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, lahko pa ima objekt tudi
več vodovodnih priključkov. Vodovodni priključek je stalen ali začasen. Pred ukinitvijo
začasnega vodovodnega priključka mora upravljavec pisno obvestiti uporabnika in ga
seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega vodovodnega priključka.
Upravljavec je dolžan na zahtevo uporabnika omogočiti izvedbo začasnega vodovodnega
priključka za potrebe graditve objekta. Zahtevi mora biti priloženo pravnomočno upravno
dovoljenje.
19. člen

Za spremembo dimenzije vodovodnega priključka, trase, vodomernega mesta, izvedbe
dodatnega dela priključka, ukinitve priključka in zahteve za povečan odvzem vode mora
uporabnik pridobiti soglasje upravljavca.
20. člen

Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključnega objekta
in v primerih, ko gre za začasen objekt. Uporabnik mora upravljavcu v pisni obliki
posredovati vlogo za ukinitev priključka. Upravljavec na stroške uporabnika fizično prekine
dobavo pitne vode in izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.
21. člen

Upravljavec izdaja smernice in mnenja k lokacijskim načrtom, projektne pogoje in soglasja v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.
Za velike porabnike vode, ki porabijo več kot 3000 m3 vode mesečno, mora upravljavec pred
izdajo soglasja pridobiti pisno soglasje Občine.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO
22. člen

Javna služba se financira iz cene storitev, ki mora biti oblikovana tako, da v celoti pokriva
stroške izvajanja javne službe.
Ceno določa upravljavec v soglasju z Občino Trzin.
23. člen

Investicijsko vzdrževanje se financira iz amortizacije javnega vodovoda in iz sredstev
proračuna občine.
24. člen

Širitev vodovodnega omrežja se financira iz sredstev občinskega proračuna in kreditov.
VI. MERITEV KOLIČINE PORABLJENE VODE
25. člen

Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode lahko
izvajalec sklene posebno pogodbo o meritvi porabljene vode. Kadar meritev ni možna, se s
porabniki s pavšalnim odjemom sklenejo posebne pogodbe.
26. člen

Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire na območju, ki ga
oskrbuje z vodo javni vodovod, morajo meriti količino načrpane vode iz vodnega vira z
overjenimi vodomeri, ki jih odčituje upravljavec na osnovi pogodbe, sklenjene med
upravljavcem in uporabnikom, ki izkorišča vodni vir.
27. člen

Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec obračunski vodomer. Tip, velikost in
mesto namestitve določi upravljavec s projektnimi pogoji. Uporabnik ne sme prestavljati,
zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera ali kakorkoli drugače posegati v obračunski
vodomer.
Vsak obračunski vodomer mora biti overjen in predpisano označen v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi.
28. člen

Vsako okvaro na vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru mora uporabnik takoj
prijaviti upravljavcu. Uporabnik ima pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti
obračunskega vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli vodomera
ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške kontrole vodomera
upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
29. člen

V primeru okvare vodomera, ko ni mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, upošteva
izvajalec pri obračunu povprečno količino porabljene vode v obdobju 12-ih mesecev pred
nastankom okvare.
30. člen

Stroški redne kontrole, vzdrževanja in zamenjave obračunskega vodomera v predpisanem
roku bremenijo upravljavca. Prva nabava in namestitev obračunskega vodomera in vse
okvare, ki nastanejo na vodomeru, priključku ali javnem vodovodu po krivdi uporabnika, so
strošek uporabnika.
31. člen

Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati vodomerno mesto, ki mora biti dostopno delavcem
in pooblaščenim osebam upravljavca za kontrolo in vzdrževanje.

VII. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV
32. člen

Hidranti v javnem vodovodnem omrežju so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in
morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se vode ne sme odvzemati brez
predhodnega soglasja upravljavca, razen v primeru gašenja požara ali elementarnih nesreč.
Zaradi registracije odvzete vode je potrebno najkasneje v 24-ih urah obvestiti upravljavca o
odvzemu vode iz hidrantov. Za odvzem vode iz hidrantov mora imeti uporabnik svoj tehnično
brezhiben hidrantni nastavek, ki je registriran pri upravljavcu.
Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje ulic in cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov,
utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje in za
polnjenje cistern za razvoz vode je izjemoma možen ob predhodnem soglasju upravljavca, če
razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo predviden odvzem.
33. člen

Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta samo za gašenje požarov in
odpravljanja posledic elementarnih nesreč. V teh primerih mora uporabnik v treh dneh po
intervenciji pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode in o morebitnih
pomanjkljivostih hidrantov.
34. člen

V primerih odvzema vode iz tretjega odstavka 32. člena se med izvajalcem in porabnikom
sklene pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode. Pri
obračunu porabljene vode iz tretjega odstavka 32. člena se uporablja tarifa za gospodarski in
ostali odjem vode, razen ko je namenjena za uporabo v gospodinjstvih.
35. člen

Za hidrante, ki so vgrajeni v notranji napeljavi, se mora pretok vode registrirati z vodomeri.
36. člen

Uporabnik mora po uporabi zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali
poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.
VIII. OBRAČUN PORABE VODE
37. člen

Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih (m3) po odčitku na
obračunskem vodomeru. Upravljavec opravi odčitavanje najmanj enkrat letno. Na posebno
zahtevo uporabnika lahko upravljavec opravi izredni odčitek. Stroški dodatnega odčitka
bremenijo uporabnika.
V primeru, da pooblaščeni predstavnik upravljavca ni mogel odčitati vodomera, je uporabnik
po prejemu obvestila dolžan sporočiti upravljavcu stanje vodomera najkasneje do zadnjega
dne v mesecu za tekoči mesec.
Uporabniki lahko med posameznimi odčitki upravljavca sami odčitajo stanje vodomera in ga
najkasneje do zadnjega dneva v mesecu za tekoči mesec sporočijo upravljavcu. V tem
primeru je upravljavec dolžan pri izstavitvi računa upoštevati prejeti odčitek.
38. člen

V primeru, da upravljavec ugotovi, da je obračunski vodomer v okvari ali iz drugega vzroka
ni mogoče odčitati vodomera, se obračuna pavšalna poraba vode na podlagi povprečne porabe
vode v preteklem obračunskem obdobju oziroma po zadnjih znanih podatkih.
Količina porabljene vode pri uporabniku, ki še nima vgrajenega vodomera, ali pri
nedovoljenem odjemu brez vodomera se določi na osnovi standardov porabe, ki jih določi
upravljavec. Pri nedovoljenem odjemu vode se uporabniku zaračuna porabljena voda za
celotno obdobje obstoja nedovoljenega priključka.
39. člen

Uporabnik, ki v objektu ne prebiva stalno, mora sporočiti upravljavcu naslov, kjer je stalno
dosegljiv in kjer bo prejemal račune za porabljeno vodo, oziroma določiti pooblaščenca, ki ga
bo zastopal, omogočal dostop do vodomera ter zanj prejemal in plačeval račune za porabljeno
vodo.
40. člen
Upravljavec izstavlja račune za porabljeno vodo na podlagi dejanske porabe vode v preteklem
obračunskem obdobju ali na podlagi ocenjene porabe v prihodnjem obračunskem obdobju, ki
temelji na povprečni mesečni porabi vode v preteklem obračunskem obdobju in veljavni ceni.
Obračunsko obdobje je obdobje med zadnjima odčitkoma.
Obračun za dejansko porabo vode se opravi na podlagi odčitka na obračunskem vodomeru
najmanj enkrat letno.
41. člen
V objektih z več uporabniki upravljavec odčita in izda račun le za obračunski vodomer.
Uporabniki morajo z medsebojnim sporazumom določiti pravno ali fizično osebo
(predstavnika uporabnikov oziroma pooblaščenca), ki sprejema in plačuje račune za
porabljeno vodo v objektu, ter ga posredovati upravljavcu.
Interna delitev in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku v objektu ni obveznost
upravljavca, temveč obveznost lastnika oziroma predstavnika uporabnikov.
V objektih, kjer so poleg gospodinjstev prijavljeni tudi uporabniki, ki opravljajo pridobitno
dejavnost (npr. gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kmetje, …), in je izveden samo en
priključek, se obračuna poraba vode za uporabnike, ki opravljajo pridobitno dejavnost, po
ceni, določeni za negospodinjstva sorazmerno po deležih porabe vode. V kolikor so izpolnjeni
tehnični pogoji, si morajo uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost, vgraditi svoje
obračunske vodomere.
42. člen
Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izstavljenih računov upravljavca. Uporabnik
mora plačati račun najkasneje v 15-ih dneh po njegovi izstavitvi.
Za velike porabnike vode in za objekte z več uporabniki vode iz istega priključka lahko
upravljavec in uporabnik oziroma predstavnik uporabnikov skleneta posebno pogodbo o
načinu plačila računov za porabljeno vodo.
V primeru, da uporabnik ne poravna računa za porabljeno vodo, ga je upravljavec dolžan
opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok plačila 15 dni in opozoriti uporabnika na
posledice neplačila. Po izteku roka, določenega v opominu, mora upravljavec prekiniti
dobavo vode brez dodatnega opozorila.
43. člen
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v najkasneje v 8-ih dneh po
prejemu računa vloži pisni ugovor pri upravljavcu, v nasprotnem primeru se šteje, da se
uporabnik s prejetim računom strinja.
Upravljavec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti. V kolikor upravljavec
pisnemu ugovoru uporabnika ne ugodi in uporabnik računa ne poravna niti v 8-ih dneh po

prejemu pisnega odgovora, upravljavec ravna v skladu z določili tretjega odstavka 42. člena
odloka.
44. člen
Vse spremembe v zvezi s spremembo naslova, lastništva, posesti ali druge spremembe, ki
imajo vpliv na obračun in izdajo računov, upošteva izvajalec od prejema pisnega sporočila
uporabnika. Uporabnik mora za vsako spremembo predložiti ustrezna dokazila. Upravljavec
ima pravico uveljavljati vse zapadle obveznosti do datuma prejema pisnega sporočila.

IX. PREKINITEV DOBAVE VODE
45. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, vendar s predhodnim obvestilom,
prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
1. če uporabnik pisno zahteva prekinitev dobave pitne vode,
2. če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomernega mesta ogrožena oskrba drugih
uporabnikov ali ogrožena skladnost in ustreznost vode v javnem vodovodu,
3. če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden brez soglasja upravljavca,
4. če interna napeljava in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo drugim
uporabnikom,
5. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo
interno instalacijo ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
6. če uporabnik ne omogoči pooblaščenemu predstavniku upravljavca odčitavanja,
zamenjave vodomera ali pregleda in drugih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
7. če uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi kakršnekoli poseg na
obračunskem vodomeru,
8. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo,
9. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu niti po prejemu opomina pred
prekinitvijo dobave vode v roku, ki je na njem naveden,
10. če z odvodom odpadne vode ali nedopustnem ravnanju z odpadki, ki ogrožajo vodne vire
ali distribucijo vode, ogroža normalno oskrbo z vodo,
11. če uporabnik ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca,
12. če porabnik ne dovoli obnove priključka pri obnovi javnega vodovoda,
13. če upravljavec ugotovi, da ima uporabnik tudi lastni vodni vir in le-ta ni ločen od javnega
vodovoda,
14. če uporabnik onemogoča dostop za izvedbo vzdrževalnih del na javnem vodovodu ali
priključku.
Način prekinitve dobave vode določi upravljavec. Dobava vode je prekinjena, dokler ni
odpravljen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati vse stroške
prekinitve in ponovne priključitve.
46. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih
del na javnem vodovodu in priključkih in zaradi okvar.

Upravljavec mora uporabnike obvestiti o vzroku za prekinitev in dolžini trajanja prekinitve
pri predvidenih vzdrževalnih delih pred začetkom del preko sredstev javnega obveščanja ali
neposredno z obvestilom v poštnem nabiralniku ali osebno.
Ob okvarah upravljavec obvešča uporabnike na enak način kot pri planiranih delih v primeru,
da pričakuje moteno vodooskrbo za daljši čas oziroma za večje število uporabnikov.
X. IZREDNE RAZMERE IN VARČEVANJE Z VODO
47. člen
V primeru višje sile (potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike
okvare) in v skladu z zakonom ima upravljavec pravico brez nadomestila škode prekiniti ali
zmanjšati dobavo vode, mora pa obvestiti uporabnike in postopati v skladu s sprejetim
načrtom ukrepov za take primere. Skrbeti mora predvsem za prednostno oskrbo za osnovne
življenjske potrebe občanov in za požarno varnost.

48. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo isti vodni vir kot javni
vodovod, so pri nastopu razmer iz prejšnjega člena dolžni po potrebi zmanjšati uporabo
vodnega vira in omogočiti izkoriščanje njihovih zmogljivosti za prednostno oskrbo osnovnih
življenjskih potreb.

XI. OBVEZNOSTI LASTNIKA, UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
49. člen
Lastnik javnega vodovoda ima pri oskrbi s pitno vodo naslednje obveznosti:
- z izgradnjo vodovodnega omrežja zagotavljati oskrbo s pitno vodo,
- zagotavljati ustrezen nivo investicijskega vzdrževanja,
- obravnavati poročila upravljavca o stanju vodooskrbe in predlogih za njeno
izboljšanje,
- na predlog upravljavca izdajati soglasje k cenam,
- seznaniti uporabnike z določili tega odloka na krajevno primeren način.
50. člen
Upravljavec ima pri oskrbi z vodo naslednje obveznosti:
- da skrbi za normalno obratovanje vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet in da
pravočasno pripravlja plane obnov in novogradenj javnega vodovoda,
- da redno vzdržuje javni vodovod in vodovodne priključke,
- da redno pregleduje, preizkuša in zamenjuje vodomere v skladu z zakonom o merilih
ali na zahtevo uporabnika v skladu z 28. in 30. členom,
- da redno kontrolira kvaliteto vode v skladu z veljavno zakonodajo,
- da obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode,
- da vodi kataster javnega vodovoda in ostale evidence,

-

da redno odčitava vodomere in skrbi za obračun porabljene vode,
da ažurno izdaja soglasja in omogoča priključitve na javni vodovod,
da organizira preskrbo v izrednih razmerah in ažurno poroča o nastopu izrednih
razmer ustreznim organom občine,
da obračunava amortizacijo za sredstva v upravljanju in vodi ostale poslovne knjige,
da sistematično pregleduje omrežje, ugotavlja izgube in jih odpravlja ter skrbi za
avtomatizacijo,
da organizira zaščito vodnih objektov (zajetja, črpališča, vodohrami, raztežilnik),
da skrbi za pravilno obratovanje in vzdržuje požarno omrežje in hidrante,
da predlaga lastniku sprejetje oziroma spremembe odlokov, ki urejujejo varno
vodooskrbo,
da posreduje uporabnikom informacije v zvezi z določili tega odloka in ostalih
predpisov, pomembnih za vodooskrbo.
51. člen

Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
- na javni vodovod se smejo priključiti le s soglasjem upravljavca,
- redno vzdržujejo interno instalacijo, vodomerno mesto, interno požarno omrežje in interne
požarne hidrante,
- vzdržujejo čistočo in zagotavljajo nemoten dostop do vodomernega mesta,
- skrbijo za zavarovanje vodovodnega priključka in naprav v vodomernem mestu pred
zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in drugimi škodljivimi vplivi,
- v primeru, ko je vgrajenih več obračunskih vodomerov na vodomernem mestu, je
odgovornost vzdrževanja vodomernih mest na uporabnikih,
- dovoljujejo dostop in opravljanje del na svojem imetju in posesti,
- sporočajo okvare na javnem vodovodu, vodovodnem priključku in obračunskem
vodomeru,
- kontrolirajo porabo vode,
- pisno obveščajo upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu,
- v rokih plačujejo stroške za oskrbo z vodo na podlagi izdanih računov,
- urejajo medsebojno delitev stroškov,
- upoštevajo varčevalne ukrepe in objave v primeru motenj pri oskrbi z vodo,
- v primeru, ko upravljavec izvaja obnovo javnega vodovoda dovolijo obnovo vodovodnega
priključka in pravočasno poskrbijo za ustreznost vodomernega mesta.
52. člen
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 ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane. Za
vse posege v območju vodovodnih napeljav morajo predhodno pridobiti soglasje upravljavca
vodovoda, ki mora pri takih posegih izvajati strokovni nadzor. V primeru poškodb javnega
vodovoda oz. vodovodnih priključkov je upravljavec dolžan vzpostaviti prvotno stanje na
stroške povzročitelja.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
53. člen

Z globo 1.300 eurov se kaznuje upravljavec javnega vodovoda:
1.
če izvrši priključitev brez predhodnega soglasja (15. člen),
2.
če ne izvrši priključitve najkasneje v roku 15-ih dni po naročilu uporabnika za
priključitev (15. člen),
3.
če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom (42. člen),
4.
če ne izvaja prekinitve dobave vode v primerih, kot jih določa 45. člen,
5.
če ne izpolnjuje obveznosti iz 50. člena.
Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek iz prve točke tega člena tudi odgovorna oseba
upravljavca vodovoda.
54. člen
Z globo 1.300 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba:
1. če se priključi na vodovod ali poveča odjem brez soglasja upravljavca (15. člen),
2. če ne izpolnjuje obveznosti iz 51. člena,
3. če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 32. členom.
Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek iz prve točke tega člena tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
55. člen
Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba:
1. če se priključi na vodovod ali poveča odjem brez soglasja upravljavca (17. člen),
2. če ne izpolnjuje obveznosti iz 51. člena,
3. če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 32. členom.
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 5/2005) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
Uporabniki, ki so priključeni na vodovodno omrežje v nasprotju s tem odlokom, so dolžni
urediti priključek v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
57. člen
Najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka je upravljavec dolžan z Občino
Trzin skleniti Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in
upravljanju infrastrukture.
58. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, upravljalec
vodovodnih objektov in naprav ter pristojni organ Občine Trzin

59. člen
Upravljavec je dolžan v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka predložiti županu Občine
Trzin Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda.
60. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Domžale
(Ur. vestnik Občine Domžale, 5/98 in 12/99. Do sprejema novega pravilnika o tehnični
izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov, se uporablja Pravilnik o tehnični
izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Uradni vestnik Občine Domžale, št.
12/99).
61. člen
Odlok začne veljati 8 dni po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št.
6/2006) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z dnem objave.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 3/2009) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Trzin.

