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Uradni vestnik
Ob ine Bohinjč

2. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Bohinj za leto 2012
3. ODLOK o oskrbi s pitno vodo v na območju Občine Bohinj

2.
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.

11/2011-UPB4, 14/2013, 110/2011-ZDIU12) in na podlagi 119. člena Statuta Občine
Bohinj je Občinski svet na 23. redni seji, dne 28. marca 2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Bohinj za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2012, katerega ses-

tavni deli so: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja, poročilo o porabi rezervnega sklada obvezne proračunske rezerve in
poročilo o porabi stanovanjskega rezervnega sklada ter zaključni račun EZR.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2012 sestavljajo splošni in poseb-

ni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ra-
čuna finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Bohinj za leto
2012.

Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2012 obsega:
A) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I. Skupaj prihodki 7.094.724 EUR
II. Skupaj odhodki 6.644.831 EUR
III. Proračunski presežek 449.893 EUR

B) IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 491 EUR
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, 

razpor. kupnin v javne sklade in agencije 579 EUR
VI. Dana minus prejeta posojila (primanjkljaj) 85 EUR

C) IZKAZ RAČUN FINANCIRANJA:
VII. Zadolževanje proračuna 0 EUR
VIII. Odplačilo dolga 150.729 EUR
X. Neto odplačilo dolga 150.729 EUR
IX. Sprememba stanja sredstev na računu 70.366 EUR
XII. Stanje sredstev na računu 31.12.2011 108.716 EUR
Skupaj sredstva na računu 31.12.2012 179.082 EUR

Sredstva na računu Občine Bohinj za leto 2012 izhajajo iz naslova presežka sred-
stev na računu na dan 31.12.2011 in spremembe stanja sredstev proračuna leta 2012
ter prenosa namenskih sredstev. Presežek sredstev v višini 179.082 EUR se prenese
za namene Proračuna Občine Bohinj za leto 2013.

Zaključni račun rezervnega sklada obvezne rezerve za leto 2012 izkazuje:
I. Skupaj prihodki s prenosom sredstev preteklega leta 22.332 EUR
II. Skupaj odhodki 19.709 EUR
III. Sredstva za prenos 2.623 EUR

Zaključni račun stanovanjskega rezervnega sklada za leto 2012 izkazuje: 
I. Skupaj prihodki s prenosom sredstev preteklega leta 30.772 EUR
II. Skupaj odhodki               1.287 EUR
III. Sredstva za prenos      29.485 EUR

Zaključni račun EZR Občine Bohinj za leto 2012 izkazuje: 
I. Skupaj prihodki s prenosom sredstev preteklega leta 2.881 EUR
II. Skupaj odhodki               2.549 EUR
III. Sredstva za prenos      332 EUR

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2012 se objavi v Uradnem vest-

niku Občine Bohinj.

Številka: 410-0012/2013
Bohinjska Bistrica, 28. marec 2013

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r.

3.
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.

94/07-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,
79/09, 51/10, 40/2012-ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98- ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), 149.
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06
Odl.US, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09-ZPNačrt-A), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 78/12, 109/12), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11-UPB-8), 3. in 4. Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj 8/01), 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni
vestnik Občine Bohinj 8/07) in 73. ter 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj 8/07, 2/09), je Občinski svet Občine Bohinj na 23.
redni seji dne 28. marca 2013 sprejel 

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo v na območju Občine Bohinj

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen

(vsebina)
(1) Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo, upravljanje in gospodarjenje

z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovodnega
omrežja (v nadaljevanju: javnega vodovoda) ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki
morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: javna služba) in pri last-
ni oskrbi prebivalcev s pitno vodo.

(2) 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. Za storitve javne službe se šteje tudi oskrba s pitno vodo stavb ali
gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve državnih in občinskih
javnih služb.

(3) Voda in vodni viri so javno dobro.

2. člen
(namen)

(1) Namen tega odloka je:  
- zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z učinkovitim izvajanjem

javne službe,  
- zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov financiranja in nadzora nad

izvajanjem gospodarske javne službe.

3. člen
(pojmi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo;
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2. obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija vode iz vodnega vira, ki je
namenjen oskrbi s pitno vodo;

3. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava poraba pitne vode
posameznega porabnika pitne vode. Na posamezno odjemno mesto je lahko
priključeno več porabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega
zakona zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi;

4. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: vodovod) je sistem elemen-
tov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema,
kot so priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samosto-
jen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov;

5. sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti,
kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode
na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb
na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi
vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za
vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega
vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na sekun-
darni vodovod niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture;

6. primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot
so objekti za obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu
pitne vode od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni
inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska gospodarska javna
infrastruktura;

7. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni priključkov neposrednih porab-
nikov pitne vode in je namenjen za transport vode na večje razdalje od vodnih virov
do primarnega vodovoda;

8. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na pod-
lagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z voda-
mi, na območjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo;

9. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in namenjen lastni oskrbi s pitno
vodo;

10. javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več sekundarnih vodovodov, lahko
pa tudi en ali več primarnih ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občin-
ska gospodarska javna infrastruktura opravljanju storitev javne službe;

11. oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih območij skupaj, ki ga s pitno vodo
oskrbuje posamezni vodovod;

12. hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od
vira za oskrbo z vodo dovaja do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje
požara ali se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne
gasilne črpalke;

13. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo
javno službo, občina določi ali izbere za izvajalca javne službe,

14. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična oseba, s katero imajo lastni-
ki zasebnega vodovoda sklenjeno pogodbo o njegovem upravljanju,

15. obstoječe poselitveno območje je naselje in območje, ki je z ustreznim prostorskim
aktom, uveljavljenim najpozneje do 31. decembra 2005, določeno za širitev nase-
lja;

16. vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode;
17. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o

omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije na predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot pojmi, ki se uporab-
ljajo v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) in Uredbi o me-
todologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 78/12, 109/12).

II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OSKRBE S PITNO VODO
4. člen

(oblika zagotavljanja javne službe)
(1) Javna služba iz 2. člena tega odloka se opravlja in upravlja v obliki režijskega

obrata na območju naselij Bohinjska Bistrica, Nemški Rovt, Brod, Kamnje, Savica,
Polje, Laški Rovt, Ribčev Laz, Ukanc, Stara Fužina, Bitnje, Lepence, Log (deloma),
Nomenj, Gorjuše in Koprivnik.

(2) Upravljanje javnega vodovoda obsega:
- vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda,
- zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo
- zagotavljanje požarne varnosti.

5. člen 
(opremljenost naselij in lastna oskrba s pitno vodo) 

(1) Območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto
poselitve večjo od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar mora biti
opremljeno z javnim vodovodom.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim vodovodom opremljeno tudi
območje poselitve z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in gostoto
poselitve manjšo ali enako pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar, razen
če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali samooskrba objek-
ta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in sta hkrati izpol-
njena naslednja pogoja:

- da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje manj kot 50 prebivalcev s
stalnim prebivališčem in

- da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša kot
10 m3 pitne vode na dan.

(3) Predvidena poselitvena območja morajo biti pred začetkom uporabe stavb na njih
opremljena z javnim vodovodom, če je predvideno, da bodo na njih izpolnjeni pogo-
ji iz prvega ali drugega odstavka tega člena.

(4) Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območjih poselitve in za posamezne
stavbe ali gradbene inženirske objekte, kjer Občina Bohinj ne zagotavlja javne
službe.

6. člen
(obvezne storitve javne službe)

(1) V okviru storitev javne službe upravljavec javnega vodovoda zagotavlja:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standar-

di in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o njihovih obveznos-

tih in izvajanju javne službe,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za

gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu s 24. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo,
7. poročanje v skladu s 26. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s 25. Uredbe o oskrbi s pitno vodo,
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki ure-

jajo pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo,
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodne-

ga dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete
vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovo-
da v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,

12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s pred-
pisi, ki urejajo vodovarstvena območja,

13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v

skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katas-

tru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda in
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(2) Monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja iz 10. točke prejšnjega odstavka

se izvaja na tistih zajetjih za pitno vodo, za katera je to določeno v programu iz-
vajanja monitoringa, sprejetega v skladu s predpisom, ki ureja kemijsko sta-
nje podzemne vode, oziroma v skladu s predpisom, ki ureja kakovost površinskih
voda.

(3) Redno vzdrževanje priključkov iz 5. točke prvega odstavka tega člena obsega:
– preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih

vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da je priključek
vodotesen,

– zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo
meroslovje, in

– interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje
pitne vode na priključku, okvare obračunskega vodomera in podobno).

(4) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek upravljavec, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 €.

7. člen
(določitev upravljavca zasebnega vodovoda)

(1) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni vodovod imeti upravljavca, če
oskrbuje:

- eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet ali več stanovanj, v kate-
rih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,

- eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji,stanovanjskih stavb za
posebne namene, gostinskih stavb,upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali
drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje elek-
tronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb

- splošnega družbenega pomena in
- eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, kjer je omogočena splošna

raba vode iz zasebnega vodovoda.
(2) Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka morajo skleniti pogodbo o

upravljanju zasebnega vodovoda s pravno ali fizično osebo in o upravljavcu zaseb-
nega vodovoda pisno obvestiti občino.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba o upravljanju zasebnega vodovoda ne
sklene, če imajo stavbe iz tretjega odstavka tega člena enega lastnika, ki je hkrati
upravljavec zasebnega vodovoda. Lastnik zasebnega vodovoda mora o njegovem
upravljanju pisno obvestiti občino.

(4) Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodovodov in njenih upravljavcev na
svojem območju.



III. OBJEKTI IN OPREMA ZA OSKRBO S PITNO VODO
8. člen

(objekti in oprema v lasti uporabnika)

(1) Objekti in oprema, v lasti posameznega uporabnika, ter pogoji za njihovo uprav-
ljanje in vzdrževanje, so:

- vodovodni priključek, ki ga sestavljata spojna cev med sekundarnim vodovodom in
vodomerom, vključno s priključnim ventilom na glavni cevi, ali odvzemnim jaškom
ter vsemi vgrajenimi elementi in obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred
njim.
Priključitev na javni vodovod lahko izvede samo upravljavec vodovoda.
Upravljavec javnega vodovoda 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 vzdrže-
vanje dopustiti in opravljene storitve javne službe plačati v skladu z izdanim
računom za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni cevovod.

- interno vodovodno in hidrantno omrežje, ki ga od sekundarnega vodovoda ločuje
merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno mesto, katerega načrtovanje, gradnjo in
vzdrževanje mora zagotoviti lastnik stavbe sam.

- vodomerni jašek, ki je namenjen merilnemu mestu, mora biti za vse novogradnje in
obstoječe objekte (v primeru obnove priključitve) izven stavbe, razen v primerih, ko
to ni mogoče (npr. strnjena gradnja ob ulici ali cesti oziroma vodotoku).

- interni hidranti, interni odštevalni vodomeri, oprema za reduciranje ali dviganje
tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali požarno vodo, oprema za ogrevanje,
mehčanje, dezinfekcijo vode in druga oprema, ki je nameščena za obračunskim
vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim mestom.

9. člen
(objekti in oprema javnega vodovoda)

(1) Objekti in oprema javnega vodovoda so:
1. sekundarni vodovod:
- omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na oskrbovalne

mobmočju;
- omrežje in naprave za preprečevanje požarov;
- omrežje za vzdrževanje javnih površin;
- črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka vode na sekundarnem

omrežju;
- naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju.
2. primarni vodovod:
- zajetja, vodnjaki, črpališča, prečrpališča;
- vodohrani;
- raztežilniki;
- cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja ali vodohra-

nov;
- naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem omrežju.
3. magistralni vodovod:
- objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so pomembni za oskrbo več

občin ali regije;
- transportni vodovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja, na katerem ni
- priključkov neposrednih porabnikov pitne vode;
- vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, raztežilniki, naprave za bogatenje podtalnice

in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki služijo več občinam ali regiji.

IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
10. člen

(priključitev na javni vodovod)

(1) Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v
skladu z določili odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

(2) Priključitev na primarni vod je dovoljena le izjemoma (ni druge možnosti) in samo
v primer, da je voda na primarnem vodu ustrezno obdelana.

11. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)

(1) Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju, kjer je zgrajen, se gradi ali
rekonstruira javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna.

(2) Na poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda 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 emisije snovi pri odvaja-
nju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(3) Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami
javne službe, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega
vodovoda, namenjenega lastni oskrbi, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

- da je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega
vodovoda večja od 200 m ali

- da je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni
vodovod povezana z nesorazmernimi stroški (ta poselitvena območja oz. njihovi
deli morajo biti določeni v občinskem programu komunalnega opremljanja naselij).

(4) Upravljavec mora obvestiti uporabnika, da je obvezna priključitev njegovega objek-

ta na javni vodovod in jim posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni
priključek.

(5) Dokler upravljavec ne zagotovi ustreznih pogojev, navedenih v tem odloku,
priključitev na javni vodovod ni obvezna.

(6) Z globo 200€ se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.

(7) Z globo 1000€ se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.

12. člen
(soglasja upravljavca)

(1) Upravljavec opravlja na območju občine Bohinj na podlagi javnega pooblastila
naslednje naloge v zvezi z opravljanjem javne službe po tem odloku:

- izdaja  projektne pogoje
- izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
- izdaja soglasja za priključitev
- izdaja mnenje o možnosti priključitve na javni vodovod
- izdaja soglasje v varovalnem pasu javne infrastrukture
- soglasja za začasen priključek in vrtni priključek.
(2) Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega odstavka naslednjo

dokumentacijo:
a) k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
- lokacijsko informacijo,
- idejno zasnovo,
- situacijo obstoječega stanja,
- situacijo v merilu 1: 500 z vrisanimi objekti ter vsemi komunalnimi napravami in

objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji,
- opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode,
- strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je to določeno s predpisi.
b) k vlogi za soglasje k projektnih rešitvam in projektni dokumentaciji za spremembo

namembnosti, rekonstrukciji in odstranitvi objektov:
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom za priključitev na javni

vodovod,
- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1 : 1000 ali 1 : 500,
- soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel preko katerih bo potekal vodovodni

priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
- izvedbeni načrt interne vodovodne instalacije.
c) k soglasju za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega

dovoljenja:
- pravnomočno gradbeno dovoljenje oz. dokaz o pravici graditi v skladu s predpisi,

ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
- katastrski načrt (načrt parcele),
- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1: 1000 ali 1: 500,
- načrt strojne (vodovodne) napeljave,
- soglasje za prekop cestišča,
- soglasja lastnikov oz. uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek, oz.

ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika.
d) projektne pogoje izdaja upravljavec tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključu-

jejo na lasten vir oskrbe s pitno vodo, kakor tudi v primerih, ko za objekt ne potre-
buje vode in v primerih, kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi gradnje
objekta.

(3) Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja c) točka tega člena,
pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se predloži, če je bilo izdano.

13. člen
(izdaja soglasja upravljavca)

(1) Upravljavec je dolžan izdati uporabniku soglasje za priključek na javni vodovod pod
pogojem, da je uporabnik vložil vlogo s predloženo veljavno dokumentacijo, pred-
pisano z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, zakonom o gra-
ditvi objektov ter, da razpoložljive kapacitete vodnih virov in zmogljivost javnega
vodovoda, na katerega se uporabnik priključuje, dovoljujejo novo potrošnjo. 

(2) Za velike porabnike vode, ki porabijo več kot 3000 m3 vode mesečno, mora uprav-
ljavec pred izdajo soglasja pridobiti pisno mnenje občine. 

(3) V primeru, da kapacitete vodnih virov in zmogljivost javnega vodovoda ne
omogočajo novih priključkov, je upravljavec dolžan uporabnika seznaniti o trenut-
nih razmerah ter o pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.

(4) Upravljavec ne izda soglasja za priključitev na javni vodovod, če odvod odpadnih
vod ni ustrezno urejen oziroma bi lahko povzročil onesnaženje vira pitne vode.

14. člen
(vsebina soglasja upravljavca)

(1) Upravljavec mora v soglasjih uporabniku javnega vodovoda določiti: 
1. minimalne odmike objektov od vodovodnega omrežja,
2. pogoje in navodila za zaščito javnega vodovoda pred vplivom ostalih objektov,

posebno novogradenj,
3. pogoje glede trase, globine in profila priključnega omrežja ter priključno mesto na

javni vodovod,
4. podatke o zahtevanem profilu in tipu vodomera,
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5. podatke o lokaciji, obliki in velikosti vodomernega jaška,
6. pogoje križanj komunalnih vodov z javnim vodovodom ter potrebne odmike objek-

ta od vodovodnih objektov in naprav. 
(2) V primeru novogradenj je upravljavec poleg pogojev v soglasjih iz prejšnjega

odstavka dolžan predpisati še: 
1. zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na ožjem, širšem ali vplivnem območju

podtalnice, zajetij vodnih virov ali vodnih virov, predvidenih za zajem pitne vode, 
2. pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa vodovoda,
3. druge zahteve, ki so pomembne za delovanje in razvoj oskrbe z vodo.

15. člen
(soglasje lastnikov zemljišč)

(1) Uporabnik si mora za priključitev objekta na javni vodovod poleg soglasja uprav-
ljavca pridobiti tudi soglasje lastnikov zemljišč, po katerih poteka vodovodni
priključek in/ali se nahaja vodomerni jašek.

16. člen
(izvedba priključka)

(1) Upravljavec je dolžan izvesti priključek in dobavljati vodo uporabniku, če uporabnik
poleg pogojev iz soglasij :

- predloži atest o brezhibnosti vodovodnega priključka in interne vodovodne insta-
lacije;

- predloži potrdilo o dezinfekciji interne vodovodne instalacije,
- predloži dokazilo o plačanem znesku komunalnega prispevka in odločbo o odmeri

komunalnega prispevka, ki jo na zahtevo uporabnika ali po uradni dolžnosti izda
pristojni občinski upravni organ v primeru, da se objekt, ki je v lasti uporabnika,
določenega po tem odloku, priključuje na lokalno komunalno infrastrukturo.
Uporabnik vode s plačilom komunalnega prispevka ne pridobi razpolagalne pra-
vice na vodovodu.

(2) Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej.
(3) Upravljavec je dolžan izvesti priključek v roku 10 dni po predložitvi zahtevka za

priključitev, če vremenski pogoji dopuščajo kvalitetno izvedbo. Višino stroškov izda-
je soglasij določi organ upravljanja upravljavca v soglasju z lastnikom. 

(4) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek upravljavec, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 €.

V. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
17. člen

(pogoji za prevzem v upravljanje)
(1) Za prevzem vodovodnih objektov in naprav v upravljanje morajo biti izpolnjeni

naslednji pogoji: 
- vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovo-

ljenje, izdelan digitalni kataster vodovoda, evidenco priključkov in hidrantov, evi-
denco osnovnih sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja, odlok o
zaščiti vodnega vira),

- vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s pred-
pisi Urada za standardizacijo in meroslovje,

- izdelana mora biti vodna bilanca javnega vodovoda
- izračunana in sprejeta mora biti enotna cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno

upravljanje prevzetih naprav,
- postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji in

z medsebojno pogodbo med dosedanjim lastnikom, Občino Bohinj in upravljavcem:
dokumentacije, evidence, knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o
lastništvu, podatkih o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev.

18. člen
(vaški vodovodi)

(1) V primeru prevzema vaškega vodovoda od vodovodne zadruge mora le-ta pred-
ložiti in urediti naslednje:  

1. vodovod, ki se predaja, mora imeti vso dokumentacijo,
2. podatke o investicijski vrednosti (nabavna vrednost, odpisana vrednost – ugotov-

ljena na podlagi Slovenskih računovodskih standardov in zakona o računovodstvu),
3. vgrajene obračunske vodomere, ki morajo biti pregledani in žigosani v skladu s tem

odlokom in Zakonom o meroslovju (Uradni list RS št /05),
4. stroške obratovanja vodovoda, ki se predaja ter stroške, povezane s prevzemom,
5. način prevzema. 

VI. UPORABA JAVNEGA VODOVODA
19. člen

(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, ni

dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v stavbi, ki še ni priključena na javni vodovod in

so postopki za priključitev v teku, do priključitve na javni vodovod lastna oskrba s
pitno vodo dovoljena.

(3) Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo oskrbuje javni vodovod, se ne
smejo uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe vode,
razen če gre za oskrbo s pitno vodo

iz javnega vodovoda, za katero je pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki ure-
jajo vode.

(4) Z globo 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
in/ali drugim in/ali tretjim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in/ali
drugim in/ali tretjim odstavkom tega člena.

VII. VARČEVANJE Z VODO
20. člen

(prekinitev oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda)
(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku javne službe prekine oskrbo s

pitno vodo, če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s
pitno vodo drugih uporabnikov javne službe.

(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine ali omeji oskrbo s pitno vodo
v primeru izvedbe vzdrževalnih del na javnem vodovodu ali priključkih na javni
vodovod.

(3) V primeru načrtovanih vzdrževalnih del upravljavec javnega vodovoda o predvide-
nem času in trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne
službe obvesti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno običajen
način in z objavo na svoji spletni strani.

(4) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del upravljavec javnega vodovoda o predvi-
denem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe
obvesti na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.

(5) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo, ki nastopi zaradi višje sile ali
zaradi preprečitve ogrožanja zdravja ter življenja ljudi in živali, upravljavec javnega
vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo
uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen način takoj, ko je to mogoče,
najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi ali omejitvi.

(6) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša od 24 ur, mora upravljavec
javnega vodovoda uporabnikom javne službe zagotoviti pitno vodo za nujni obseg
porabe iz tretjega odstavka 16. člena te uredbe, razen če do prekinitve pride zara-
di razlogov iz prvega odstavka tega člena.

VIII. PREKINITEV DOBAVE VODE
21. člen

(prekinitev na stroške uporabnika)
(1) Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, vendar po predhodnem

obvestilu prekine dobavo pitne vode v primerih: 
- kadar stanje hišne instalacije ogroža zdravje drugih uporabnikov pitne vode,
- če je priključek na javni vodovod izdelan brez soglasja,
- če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na

svojo interno instalacijo ali spremeni namembnost objekta,
- če uporabnik onemogoča delavcem upravljavca pregled in odčitavanje vodomera,

pregled hišne instalacije in priključka v skladu s tem odlokom,
- če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege v naprave in objekte, ki jih

ima v upravljanju upravljavec,
- če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o varčevanju z vodo v izrednih

razmerah (redukcije),
- če uporabnik ne dovoli vgraditve ali zamenjave vodomera in oznake vodomera,
- če uporabnik ne plača računa v plačilnem roku in niti v dodatnem roku iz opomina
- če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno odpove ali zahteva zaporo

vode,
- če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode

drugim uporabnikom in uporabnik tega noče preprečiti,
- če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali

kako drugače spremeni izvedbo priključka,
- če upravljavec ugotovi, da ima uporabnik tudi lastni vodni vir in le-ta ni ločen od

javnega vodovoda,
- če je pretekel rok za odstranitev začasnega priključka. 
(2) Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Za ponovno

priključitev mora uporabnik plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve. 
(3) Po izrecni želji uporabnika je upravljavec dolžan izvesti začasno prekinitev dobave

vode na stroške uporabnika.
(4) Stroške prekinitve in ponovne priključitve določi upravljavec v soglasju z lastnikom.
(5) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek upravljavec, ki ravna v nasprotju s prvim

odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 €.

22. člen
(krajša prekinitev dobave vode)

(1) Upravljavec lahko prekine dobavo vode za krajši čas v primeru planiranih vzdrže-
valnih del na javnem vodovodu ali okvar na javnem vodovodu. 

(2) Upravljavec mora preko sredstev javnega obveščanja ali direktno obvestiti uporab-
nike o vzroku za prekinitev in predvidenem trajanju prekinitve, in sicer v primeru
planiranih vzdrževalnih del vsaj tri dni pred nameravano prekinitvijo, v primeru
okvar pa takoj ob njihovem nastanku.

(3) Uporabniki v primeru krajših prekinitev dobave vode niso upravičeni do odškodnin.
(4) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek upravljavec, ki ravna v nasprotju s prvim

in/ali drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 €.
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IX. MERJENJE PORABE PITNE VODE
23. člen

(merjenje količin porabljene vode)
(1) Količina porabljene vode iz vodovoda se meri (obračunava) v m3 (kubični meter) z

odčitkom obračunskega vodomera.  
(2) Upravljavec javnega vodovoda je dolžan pri uporabniku odčitati stanje na

vodomeru najmanj enkrat letno za gospodinjstva, za večje odjemalce (industrija in
večstanovanjske stavbe) pa praviloma vsak mesec.  

(3) V vmesnem času se uporabniku zaračunava mesečna akontacija za porabljeno
vodo v višini povprečne mesečne porabe prejšnjih obračunskih obdobij. Uporabnik
lahko v vmesnem času tudi sam posreduje odčitek stanja vodomera. 

(4) Ob zamenjavi vodomera je upravljavec javnega vodovoda dolžan obvezno odčitati
stanje vodomera in sestaviti zapisnik o menjavi vodomera. 

(5) Ob spremembi cene vode upravljavec javnega vodovoda praviloma ne odčita
vodomerov, temveč se stanje vodomera na dan uveljavitve cene vode izračuna iz
povprečne porabe vode v preteklih obdobjih. Uporabnik lahko na dan spremembe
cene vode sam odčita stanje vodomera in ga v roku 8 dni sporoči upravljavcu
javnega vodovoda. V tem primeru se za obračun uporabi javljeno stanje vodomera. 

24. člen
(način zaračunavanja)

(1) Uporabniku se zaračuna količina dejansko porabljene vode v m3 po odčitku
obračunskega vodomera na priključku. Načina zaračunavanja sta dva: 

- za male uporabnike (letna poraba do 1000 m3 vode): akontacija na osnovi porabe
vode v preteklem odčitovalnem obdobju in veljavne cene. Enkrat letno je potrebno
izvesti poračun na podlagi odčitane dejanske porabe.

- za velike uporabnike (letna poraba enaka ali večja od 1000 m3 vode): plačujejo
mesečno glede na odčitek stanja vodomera v preteklem mesecu.

(2) S porabniki vode, ki porabijo več kot 3000 m3 vode mesečno, lahko upravljavec
sklene posebno pogodbo o meritvi in dobavi vode, po predhodnem soglasju Občine.

25. člen
(namestitev obračunskega vodomera)

(1) Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec javnega vodovoda obračunski
vodomer. Stroški nabave in namestitve obračunskega vodomera bremenijo
uporabnika.  

(2) Tip, velikost in mesto namestitve obračunskega vodomera (vodomernega jaška)
določi upravljavec javnega vodovoda samostojno, vendar v skladu s projektom,
veljavnimi predpisi in podrobnejšimi tehničnimi pravili, ki jih določi upravljavec
javnega vodovoda s soglasjem župana in jih objavi na svoji spletni strani.  

(3) Obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan s strani pristojnega urada za
kontrolo meril.  

(4) Upravljavec javnega vodovoda vzdržuje obračunske vodomere ter skrbi za njihove
redne preglede in za menjavo. Redna menjava in umerjanje vodomerov se izvaja
skladno z veljavno zakonodajo.  

(5) Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja in zamenjave obračunskega vodomera se
pokrivajo iz namensko zbranih sredstev števnine.  

(6) V primeru poškodovanja vodomera zaradi malomarnosti (zmrzal, poškodbe ipd.), je
menjava vodomera strošek uporabnika, ki se poračuna z že plačano števnino. 

(7) Vodovodni priključek in prostor, kjer je vgrajen obračunski vodomer, morata biti
upravljavcu javnega vodovoda vedno dostopna za redne preglede.  

(8) Uporabnik ne sme odstraniti, prestavljati, zamenjati ali popraviti obračunskega
vodomera, niti odstraniti plombe.

(9) Z globo 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določili
tega člena.

(10) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.

26. člen
(interni vodomer)

(1) V hišni instalaciji so lahko vgrajeni tudi interni vodomeri, ki služijo uporabnikom za
interno porazdelitev potrošnje in kontrolo in jih upravljavec ne vzdržuje in ne
obračunava. 

(2) Osnova za obračun je odčitek glavnega obračunskega vodomera.

27. člen
(vzdrževanje vodovodnih priključkov)

(1) Uporabnik je dolžan vzdrževati vodovodni priključek na svoje stroške. 

28. člen
(okvare)

(1) Vsako okvaro na vodovodnem priključku ali vodomeru je uporabnik dolžan takoj
prijaviti upravljavcu vodovoda.

X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
29. člen

(viri financiranja)
(1) Viri financiranja javne službe so:

- cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ki vključuje vodarino in stroške vod-
nih povračil pitne vode,

- omrežnina,
- števnina,
- sredstva občinskega proračuna, 
- drugih virov.

30. člen
(financiranje investicijskega vzdrževanja)

(1) Obnove, rekonstrukcije, adaptacije (investicijsko vzdrževanje) javnega vodovoda
se financirajo iz amortizacije na osnovi letnega plana upravljavca, ki ga sprejme
pristojni občinski organ.

31. člen
(financiranje širitve omrežja – novogradenj)

(1) Širitev javnega vodovoda se financira iz dobička upravljavca, iz sredstev proraču-
na Občine Bohinj, iz posojil in prispevkov fizičnih in pravnih oseb, razlike med last-
no in upravičeno ceno storitve ter drugih možnih virov.

32. člen
(financiranje vzdrževanja objektov in naprav)

(1) Redno in investicijsko vzdrževanje javnih vodovodov se financira iz cene storitve
na osnovi sprejetega letnega plana upravljavca, ki ga sprejme pristojni občinski
organ.

XI. OBRAČUN PORABE PITNE VODE
33. člen

(cena oskrbe s pitno vodo)
(1) Cena storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo je skladno z državni-

mi predpisi sestavljena iz:  
- vodarine,  
- omrežnine,  
- števnine,
ki se na računu prikazujejo ločeno.  
(2) Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom

obračunava mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode izražene v EUR/m3
oz. v obliki akontacije, določene glede na dejansko porabo v preteklem
obračunskem obdobju. 

(3) Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture, ki je namenjena
oskrbi s pitno vodo ter se uporabnikom obračunava mesečno glede na zmogljivost
priključkov, določenih z velikostjo obračunskega vodomera.

(4) Faktorji za različne velikosti vodomerov so določeni v spodnji tabeli:

PREMER VODOMERA FAKTOR OMREŽNINE

DN < / = 20 1
20 < DN < 40 3

40 < / = DN < 50 10
50 < / = DN < 65 15
65 < / = DN < 80 30

80 < / = DN < 100 50
100 < / = DN < 150 100

150 < / = DN 200

(5) Stroški vodnih povračil se določajo na podlagi predpisa o vodnih povračilih in se
uporabnikom zaračunavajo mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode in so
vključeni v ceno vodarine.

(6) Števnina je plačilo storitve, ki jo mesečno plačujejo uporabniki, uporablja pa se za
vzdrževanje, overjanje in zamenjavo vodomerov.

(7) Cene storitev s sklepom potrdi občinski svet.  

34. člen
(izračun cene oskrbe s pitno vodo)

(1) Cena omrežnine se izračuna kot zmnožek faktorja iz prejšnjega člena in tarife za
omrežnino.

(2) Cena vodarine se izračuna kot zmnožek dobavljene količine vode in tarife za vodarino.
(3) Števnina se izračuna iz stroška za vodomer, ventil, stroške menjave, vodenje evi-

denc, seštevek pa se razdeli na 60 delov.

35. člen
(obračun pavšalne porabe vode)

(1) V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je obračunski vodomer v okvari
ali da iz drugega razloga ni mogoče odčitati porabe vode, se za čas okvare obraču-
na pavšalna poraba vode na osnovi povprečne porabe vode v preteklem odčitoval-
nem obdobju.

(2) Pavšalna poraba vode se obračuna v naslednjih primerih:
- če priključek ni opremljen z vodomerom, se upošteva poraba vode v višini 6 m3 na

osebo na mesec ter 4m3 po GVŽ na mesec,
- če je obračunski vodomer v okvari in še ni bilo obračunskega obdobja, se upošte-

va pavšalna poraba vode iz 1. točke.
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36. člen
(vodovodni priključek za več uporabnikov in interna delitev računa)

(1) V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode preko enega vodomera, uporab-
niki z medsebojnim sporazumom določijo ključ delitve stroškov porabljene vode.
Upravljavec lahko izjemoma izstavlja račune posameznim strankam na osnovi potr-
jenega ključa delitve vseh strank.

(2) Interna delitev in zaračunavanje vode posameznih uporabnikov iz prejšnjega
odstavka je obveznost lastnika oziroma upravljavca takega objekta v skladu z
določbami stanovanjskega zakona.

37. člen
(račun)

(1) Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izdanih računov. Uporabnik je
dolžan upravljavcu plačati račun za porabo vode v 15 dneh po izstavitvi računa.
Upravljavec je dolžan na dan izstavitve računa le-tega tudi poslati uporabnikom. V
primeru, da uporabnik ne poravna porabe vode v 15 dneh po izstavitvi računa, ga
je upravljavec dolžan opomniti in v opominu navesti posledice neplačanega raču-
na. Kolikor uporabnik ne plača računa v dodatnem 15-dnevnem roku, ki mu je dan
z opominom, upravljavec prekine dobavo vode brez dodatnega opozorila.

38. člen
(ugovor)

(1) Uporabnik lahko posreduje pisni ugovor upravljavcu zoper račun za porabljeno
vodo v roku 8 dni po prejemu računa, v kolikor meni, da mu količina porabljene
vode ni pravilno odmerjena. Upravljavec je dolžan v roku 8 dni na ugovor uporab-
nika pisno odgovoriti. 
Do predpisanega roka za odgovor upravljavca na ugovor zoper račun za
porabljeno vodo, upravljavec ne sme prekiniti dobavo vode.

(2) V primeru puščanja vode na katero uporabnik ni mogel vplivati se obračuna pov-
prečna poraba preteklega obračunskega obdobja.

XII. OBVEZNOSTI LASTNIKA, UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
39. člen

(obveznosti lastnika)
(1) Obveznosti lastnika pri oskrbi in dobavi vode so: 
- z izgradnjo javnega vodovoda zagotavljati oskrbo s pitno vodo,
- obravnavati poročila upravljavca o stanju vodooskrbe in predlogih za njeno

izboljšanje,
- na predlog upravljavca obravnavati predlog višine tarifne postavke oskrbe s pitno

vodo.
40. člen

(obveznosti upravljavca)
(1) Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo, poleg nalog iz 6. člena tega odloka, nasled-

nje obveznosti:
- pridobiti vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode - za rabo vode iz vod-

nih virov za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, in sicer za vse vodne vire, iz
katerih se rabi pitna voda za javni vodovod v občini Bohinj. (4. člen pravilnika);

- zagotavljanje normalnega obratovanja javnega vodovoda v okviru razpoložljivih
kapacitet in pravočasno pripravljanje predlog za planiranje obnove, širitve in dopol-
nitve oskrbovalnega sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanja vodnih virov;

- redno vzdrževanje javnega vodovoda;
- kontroliranje hišnih priključkov;
- redno vzdrževanje obračunskih vodomerov in skrb za redne preizkuse, skladno z

zakonom o merilih ali na zahtevo uporabnika; 
- redno kontroliranje kvalitete vode, skladno s predpisi, ki urejajo to področje;
- obveščanje uporabnikov o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode v

sredstvih javnega obveščanja ali neposredno;
- odčitavanje vodomerov in redno obračunavanje stroškov po veljavnem tarifnem

pravilniku;
- izdajanje soglasij in omogočanje priključitev na javni vodovod, kot to določa ta odlok;
- organiziranje preskrbe v primeru višje sile in poročanje o nastopu višje sile pristoj-

nim občinskim organom;
- sistematično pregledovanje javnega vodovoda, ugotavljanje izgub ter skrb za

avtomatizacijo;
- preizkušanje in vzdrževanje hidrantov;
- lahko kontrolira ustreznost internega vodovodnega omrežja pred priključitvijo na

javni vodovod;
- merjenje količine načrpane vode na lastnih črpališčih;
- pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja, je treba preve-

riti in po potrebi obnoviti vodovode, ki ne ustrezajo več veljavnim normativom za
hidrantno omrežje;

- javni vodovodi naj potekajo po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh
- tako, da je omogočeno vzdrževanje vodov in priključkov;
- javni vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov;
- javni vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z geotehničnimi pogoji;
- pri proizvodnih in storitvenih dejavnostih je treba za uporabo tehnološke vode

načeloma predvideti in uporabljati zaprte sisteme;
- vodenje operativnega katastra javnega vodovoda;
- vodenja evidenc opravljanja storitev javne službe v skladu s 24. členom Uredbe o

oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12),
- vodenje programa oskrbi s pitno vodo v skladu z 25. členom Uredbe o oskrbi s

pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 
- posredovanje poročila o izvajanju javne službe v skladu z 26. členom uredbe o

oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12);
- posredovanje poslovnega načrta lokalni skupnosti do vključno 31. marca za tekoče

leto, v katerem so upoštevani vsi kvalitativni in kvantitativni parametri izvajanja
javne službe, vključno s kalkulacijo cene v skladu s Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva oko-
lja (Uradni list RS, št. 78/12, 109/12).

(2) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek upravljavec, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 €.

41. člen
(obveznosti uporabnika)

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
- na javni vodovod se lahko priključijo le s soglasjem upravljavca (11. člen tega odloka),
- priključitev na javni vodovod v skladu z 12. členom tega odloka,
- redno vzdržujejo interno omrežje, vodomerni jašek ali nišo, hišni priključek in

interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem in čistijo dostope do njih zaradi snega,
ledu in ostalega materiala;

- ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer;
- dovoljujejo vstop v svoj objekt in na svoje zemljišče, kadar gre za odčitavanje in

vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj ali okvar, meritve tlakov ali
odvzem vzorcev vode in opravljanje del v zvezi z javnim vodovodom;

- kontrolirajo stvarno porabo vode in jo primerjajo z dovoljeno ob priključitvi;
- javljajo upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu, priključku in vodomerih in o

odjemu vode iz požarnih hidrantov;
- pismeno obveščajo upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah

na objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spre-
membe. Sprememba je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti.

- redno plačujejo vodo in priključno moč na podlagi izdanih računov;
- urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega

obračunskega vodomera in sporočijo upravljavcu naslovnika in plačnika računov;
- se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje sile ali upravičene prekinitve

dobave vode;
- pridobijo soglasje upravljavca za večja dela pri predelavi in popravilih internega

omrežja;
- povrnejo škodo povzročeno na javnem vodovodu, ki je povzročena zaradi del v

zvezi z njihovim objektom, ali zaradi motenj, ki bi jih povzročili z nenormalnim
odvzemom vode ali povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu;

- obnovijo vodovodni priključek, ko jih na to opozori izvajalec javne službe;
- zagotovijo nadzor nad izvedbo hišnega priključka s strani upravljavca, v kolikor le

ta ne izvaja priključka in poskrbijo za vpis priključka v operativni kataster.
(2) Z globo 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim

odstavkom tega člena.
(3) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik in

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.

42. člen
(obveznosti izvajalcev del)

(1) Izvajalci del pri vzdrževanju in rekonstrukciji ali gradnji cest, ulic in trgov morajo pri-
dobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda in vzpostaviti vodovodno omrežje in
naprave v prvotno stanje. Upravljavci drugih infrastrukturnih objektov in naprav
morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo
vodovodne naprave nepoškodovane.

(2) Z globo 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.

(3) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.

43. člen
(obveznosti upravljavcev drugih objektov in naprav)

(1) Upravljavci drugih objektov in naprav (cest, ulic, trgov, kanalizacijskega, elektro,
telefonskega, kabelskega TV, toplovodnega, plinskega omrežja...) morajo pri
opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne
naprave in objekti nepoškodovani. 

(2) Za vse posege v območju vodovodnih napeljav in naprav morajo predhodno prido-
biti soglasje upravljavca vodovoda in upoštevati pogoje iz soglasja, ki o vseh
posegih pred izdajo soglasja pisno obvesti lastnika. Upravljavci drugih objektov in
naprav nosijo vse stroške poškodb in tudi vso škodo, ki je nastala pri posegih v
območju javnega vodovoda in priključkov na le-teh. 

(3) Z globo 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
in/ali drugim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in/ali
drugim odstavkom tega člena.



XIII. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
44. člen

(odjem vode iz hidrantov)
(1) Hidranti v javnem vodovodu služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno

dostopni in v brezhibnem stanju.
(2) Uporabniki imajo pravico uporabe glavnega hidrantnega omrežja brez soglasja

upravljavca le v primeru požara. Zaradi registracije nekontroliranega odvzema
vode iz hidrantov so uporabniki dolžni o odvzemu vode iz hidrantov v roku 24 ur
obvestiti upravljavca vodovoda.

(3) V primeru uporabe za druge potrebe pa morajo uporabniki pred uporabo vode iz
omrežja pridobiti soglasje upravljavca ter z njim skleniti dogovor o poravnavi
stroškov za porabo vode na podlagi pogodbe. 

(4) Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju in nosi vse stroške popravila za
okvare, ki jih je povzročil. 

XIV. NADZOR 
45. člen

(nadzor nad izvajanjem tega odloka)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni medobčinski inšpektor,

pooblaščeni delavci upravljavca pa opravljajo strokovni nadzor.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen

(ureditev priključkov v skladu s tem odlokom)
(1) Uporabniki, ki so priključeni na javni vodovod v nasprotju s tem odlokom, so dolžni

urediti priključek v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka. 
(2) Nadzor nad izvajanjem tega člena izvaja upravljavec, ki predloži lastniku javnega

vodovoda spisek uporabnikov, ki kršijo prvi odstavek tega člena. 

47. člen
(program ureditve oskrbe s pitno vodo)

(1) Upravljavec je dolžan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka predložiti
Občini Bohinj program za doseganje predpisane oskrbe s pitno vodo, kolikor obsto-
ječa oskrba s pitno vodo ne dosega predpisane kvalitete in načina oskrbe.

48. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)

(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini
Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 6/05).

49. člen
(začetek veljave tega odloka)

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
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Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r.

Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,110/02 in 15/03) in 6. člena Pravilnika za vred-
notenje letnega programa športa v Občini Bohinj (Uradni vestnik, št. 3/11) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov programov športa za leto 2013

1. Podatki o naročniku
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica

2. Predmet razpisa
Sredstva so v proračunu zagotovljena na podlagi sprejetega Letnega programa

športa v Občini Bohinj za leto 2013.

3. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis in pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov: 

a) športna društva,
b) zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja, 
c) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za

opravljanje dejavnosti na področju športa, 
d) vrtec in osnovna šola,
e) ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, so splošno koristne

in neprofitne,

in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani v skladu z zakonskimi predpisi za opravljanje športne dejavnosti in

izvajajo programe športa na območju občine Bohinj,

- programe športa izvajajo za občane Bohinja,
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za

uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo,
- so registrirani in delujejo najmanj 1 leto od dneva registracije dejavnosti,
- društva imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani čla-

narini.

4. Kriteriji in merila
Vrednotenje športnih programov bo izvedeno v skladu s Pravilnikom za vrednote-

nje letnega programa športa v Občini Bohinj.

5. Okvirna višina razpisanih sredstev in višina sofinanciranja
Višina razpoložljivih sredstev:
Področje,vsebina,program,namen

- Delovanje društev 6.400,00 €
- Izobraževanje 1.100,00 €
- Šolska športna tekmovanja 700,00 €
- Organizirani tečaji, v okviru šolskega izobraževanja 1.300,00 €
- Kakovostni šport 1.000,00 €
- Vrhunski šport 4.000,00 €
- Občinska priznanja športnikom 1.000,00 €
- Priznanja in medalje 2.700,00 €
- Šport invalidov 500,00 €
- Športna rekreacija 1.000,00 €
- Športne prireditve 4.000,00 €
- Organizirani tečaji, v okviru predšolskega izobraževanja 1.000,00 €
- Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 1.000,00 €
- Šport otrok in mladine 24.000,00 €
- Vzdrževanje športnih igrišč in nakup opreme 12.600,00 €

Letni programi se sofinancirajo največ do višine 80 % vrednosti letnega programa.
Za pokritje stroškov medalj, pokalov in priznanj za tekmovanja, ki jih društva organizira-
jo v celoti sama, se sofinancira  do največ 50 % predračunske vrednosti. Tekom leta je
možno prerazporejanje, na razpisu pridobljenih sredstev, v višini 20 % v skladu s prav-
ili Odloka o proračunu za leto 2013.

6. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani občine www.obcina.bohinj.si

razpisi. Vloga mora vsebovati:
- v celoti izpolnjeno, žigosano in podpisano razpisno dokumentacijo,
- vse zahtevane priloge.

Razpisna dokumentacija obsega: obrazec A (podatki o izvajalcu), obrazec B (delo-
vanje društva), obrazec C (šport otrok in mladine), obrazec C/1 (seznam udeležencev pro-
grama), obrazec D (ostali programi), obrazec D/1(seznam udeležencev programa), obra-
zec E (finančni načrt 2013), obrazec F (urniki vadbe) in obrazec G (priglasitev namere).

7. Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo
Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski

upravi pri Aniti Zorč ali po telefonu št. 577 01 23 ter preko e-pošte:
anita.zorc@obcina.bohinj.si

8. Rok za prijavo in datum odpiranja vlog
Vlogo pošljite do vključno 13.05.2012 (velja datum poštnega žiga): 

- po pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica, s pripisom »Prijava na razpis za sofinanciranje programov špor-
ta za leto 2013-NE ODPIRAJ« in

- preko elektronske pošte na naslov anita.zorc@obcina.bohinj.si. 

Datum odpiranja vlog je predvidoma 14.05.2013.

Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oz. vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagate-
lje pozvala, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni.

9. Obvestilo o izboru
Komisija, ki jo imenuje župan, bo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov

športa v občini Bohinj in na podlagi prispelih vlog pripravila predlog za sofinanciranje
programov v Občini Bohinj za leto 2013. O izboru bodo prosilci obveščeni v 60 dneh po
zaključenem roku razpisa.

10. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe izvedene v letu 2013 morajo biti

porabljena v letu 2013.
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