Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, ZLS (Ur. list RS, št. 94/07 - UPB2), 149.
člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06,49/06 - ZmetD, 51/06 sklep US, 66/06 - odločba US, 112/06 - odločba US in 33107 - ZPNačrt), 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (ZGJS, Ur. list. RS, št. 32/93, 30/1998-ZZLPPO, 127/06-ZJZP),
3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07, 29/07 - odločba US in
58/07 - odločba US, 17/08 - ZP-1E, 21/08 - popravek ZP-1 E), Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 47/05, 45/07),
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.
list RS, št. 98/07), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.
list RS, št. 109/07, 33108) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 21. seji, dne 05.10.2009 sprejel
ODLOK
O ODVAJANJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
V OBČINI LUKOVICA
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter pravice,
dolžnosti in odgovornosti lastnika, upravljavca in uporabnikov javne kanalizacije.
2. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje v lasti Občine Lukovica s pripadajočimi
objekti in napravami;
2. uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima za svoje potrebe
izveden priključek na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: uporabnik),
3. kanalizacijski priključek je spoj objekta z javno kanalizacijo, ki je v lasti uporabnika in
poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška na parceli
uporabnika ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti.
3. člen
Upravljavec javne kanalizacije in izvajalec gospodarske javne službe odvajanja komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Lukovica 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.
4. člen
Izvajanje javne službe obsega:
- odvajanje in delno čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz javne
kanalizacije,
- praznjenje greznic in prevzem blata iz malih čistilnih naprav, ki ga mora
izvajalec javne službe oddati v nadaljnjo obdelavo na komunalno čistilno
napravo, ki je opremljena za obdelavo blata, skladno s sprejetim programom
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Lukovica,

-

gospodarno izkoriščanje objektov in naprav v skladu s tem odlokom in drugimi
predpisi,
razvoj, načrtovanje in optimiziranje javne službe, razvijanje kanalizacijskega
omrežja v skladu s sprejetim programom Občine Lukovica,
investicijsko vzdrževanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi
za izvajanje javne službe,
redno tekoče vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja, objektov in
naprav, izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav,
izvajanje meritev in monitoringa,
vodenje katastra objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih
priključkov,
priključevanje novih uporabnikov na omrežje,
vzdrževanje kanalizacijskih priključkov v javnih površinah,
izdajanje projektnih pogojev in soglasij,
zaračunavanje storitev javne službe uporabnikom.

II. KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN NAPRAVE
5. člen
Javno kanalizacijo sestavljajo primarno in sekundarno omrežje s pripadajočimi objekti in
napravami, kot to določa veljavna zakonodaja.
6. člen
Kanalizacijski priključek je spoj objekta na javno kanalizacijsko omrežje, sestavljen iz:
- priključnega sklopa na javno kanalizacijsko omrežje,
- dovodne cevi na odseku med javno kanalizacijo in prvim priključnim
revizijskim
jaškom na parceli uporabnika ali zunanjo steno objekta, če revizijskega jaška
ni
možno postaviti,
- prvega revizijskega jaška na parceli uporabnika.
Kanalizacijski priključek je sestavni del objekta, priključenega na javno kanalizacijo.
III. OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
7. člen
Objekti in naprave, za katere je odgovoren upravljavec so:
-

javna kanalizacija,
kanalizacijski priključki v območju javnih površin.

Priključni sklop na javno kanalizacijo lahko vzdržuje izključno upravljavec.
Vzdrževanje kanalizacijskega priključka obsega:
- kontrolo stanja priključka,
- popravilo okvar na priključku v območju javnih površin,
- celovito ali delno obnovo priključka v območju javnih površin.
Čiščenje kanalizacijskega priključka je strošek lastnika objekta.

8. člen
Mesto razmejitve med objekti in napravami, za katere je odgovoren upravljavec in objekti in
napravami, za katere so odgovorni uporabniki, je parcelna meja med javnim in privatnim
zemljiščem.
9. člen
Lastnik zemljišča oz. objekta mora za opravljanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji
dovoliti dostop in izvedbo del upravljavcu. Pri opravljanju vzdrževalnih del na javni
kanalizaciji je lastnik zemljišča upravičen do odškodnine za nastalo škodo na zemljišču in
kulturi ter vzpostavitve zemljišča v prejšnje stanje.
10. člen
Interno kanalizacijsko omrežje so vsi cevovodi, objekti in naprave na parceli oz. v objektu
uporabnika za priključnim revizijskim jaškom, ki služijo odvodu odpadnih vod, kot so:
- priključni cevovodi s pripadajočimi revizijskimi jaški,
- peskolovi, cestni požiralniki na dvoriščih, lovilci olj, zbiralniki
deževnice, ponikovalnice,
- interna črpališča ter naprave za zaščito objektov pred povratno vodo iz
kanalizacije,
- objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda.
Za stanje in vzdrževanje interne kanalizacije in priključka na javno kanalizacijo do javnih
površin, je odgovoren lastnik objekta oziroma uporabnik. S temi objekti in napravami je
dolžan gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode
in da je odpadna voda v predpisani kakovosti.
V javno kanalizacijo ne sme odvajati odpadne vode, ki povzroča motnje pri odvajanju
odpadne vode ali pri postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi.
V primeru, da izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo iz
prejšnjega odstavka, obvesti o dogodku pristojno inšpekcijo, opravi preiskave in ugotovi
zmanjšanje učinkovitosti čiščenja na komunalni čistilni napravi ter druge posledice skladno s
postopkom predvidenim za takšne primere. Izvajalec nastalo škodo oceni in od uporabnika
zahteva povrnitev nastale škode.
11. člen
Lastnik objekta mora upravljavcu dovoliti pregled kanalizacijskega priključka in interne
kanalizacije, ki poteka izven objekta. Zunanja interna kanalizacija mora biti urejena skladno s
soglasjem in navodili upravljavca.
12. člen
Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek. V primeru, ko revizijskega jaška ni
mogoče postaviti izven stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo tako, da
bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in opravljati kontrolo odpadne vode.
13. člen
Javna kanalizacija in kanalizacijski priključek morajo biti vedno dostopni upravljavcu. Na njih
oz. v njihovi neposredni bližini ni dovoljeno postavljati ali graditi ničesar brez soglasja
upravljavca.

14. člen
Vse okvare na javni kanalizaciji oz. na kanalizacijskem priključku po krivdi uporabnika so
strošek uporabnika oz. povzročitelja.
IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
15. člen
Kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev na javno kanalizacijo obvezna. Vsak
uporabnik ima pravico in dolžnost pridobiti na območju javne kanalizacije priključek na javno
kanalizacijsko omrežje za objekt na podlagi izdanega soglasja in predpisane dokumentacije.
Upravljavec je dolžan obvestiti uporabnika, da je priključitev njegovega objekta na javno
kanalizacijo obvezen in mu na podlagi vloge posredovati pogoje za priključitev. Priključitev
na javno kanalizacijo se mora opraviti v roku 6 mesecev od prejema obvestila o obvezni
priključitvi.
Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali
malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da se v roku
30 dni od priključitve na kanalizacijsko omrežje greznica ali mala komunalna čistilna naprava
odstrani ali očisti in zasuje oz. preuredi v druge namene, obvezno pod nadzorom
upravljavca.
Na območjih, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, se odvaja odpadna voda v obstoječe
greznice ali male komunalne čistilne naprave zgrajene skladno z veljavno zakonodajo.
Greznice in male komunalne čistilne naprave upravlja in vzdržuje lastnik na svoje stroške.
Skladno z veljavno zakonodajo je lastnik dolžan najmanj enkrat na štiri leta ter skladno s
sprejetim programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Lukovica
oddati blato iz male komunalne čistilne naprave oz. iz obstoječe greznice izvajalcu javne
službe, ki mora poskrbeti za odvoz in obdelavo blata na ustrezno opremljeni komunalni
čistilni napravi na stroške lastnika.
16. člen
Priključitev na javno kanalizacijo je dovoljena samo na podlagi pisnega soglasja upravljavca
skladno s projektnimi pogoji. Priključitev na javno kanalizacijo mora biti izvedena v skladu z
veljavnimi predpisi in zahtevami projektne dokumentacije ter skladno z izdanim soglasjem.
17. člen
Plačilo prispevka obstoječih objektov za priklop na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje
obračuna občina kot plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme skladno z Zakonom o
prostorskem načrtovanju (čl. 79).
18. člen
Upravljavec je dolžan omogočiti priključitev, če uporabnik vloži vlogo z veljavno tehnično
dokumentacijo in če to dopušča prevodnost javnega kanala, na katerega se uporabnik
priključuje. Upravljavec omogoči priključitev objekta, ko uporabnik izpolni vse projektne
pogoje, poravna vse obveznosti in predloži predpisano dokumentacijo.
Največja dovoljena količina odpadne vode iz stavbe, ki se odvaja v javno kanalizacijo, je
odvisna od prevodnosti javne kanalizacije.
Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da ne nastane škoda na priključeni stavbi, če
je v omrežju javne kanalizacije na mestu priključitve tlak, ki je ekvivalenten koti terena.
V primeru, da razmere na obstoječem javnem kanalu ne dovoljujejo novih priključitev ali
povečanega odtoka, je upravljavec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod
katerimi bi bilo to mogoče.

19. člen
Na območjih, kjer teren dopušča ponikanje in je na razpolago ustrezen prostor, je ponikanje
čistih meteornih vod obvezno.
Novi uporabnik je dolžan zgraditi lastno ustrezno dimenzionirano ponikovalnico, odvajanje
meteornih vod v ponikovalnice pri obstoječih objektih pa mora biti izvedeno v desetih letih od
uveljavitve tega odloka.
Če teren ponikanja ne dopušča, je potrebno za nova zazidalna območja predvideti izgradnjo
ločene kanalizacije s, skladno z vodnogospodarskimi pogoji, urejenim izpustom meteornih
voda v površinski odvodnik.
Za posamezne objekte (plombe v obstoječi zazidavi), na območjih, kjer ponikanje ni možno
in je obstoječa kanalizacija zgrajena v mešanem sistemu, je možna priključitev vseh
odpadnih vod na javno kanalizacijo v odvisnosti od prevodnosti javne kanalizacije.
20. člen
Kanalizacijski priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej. Kanalizacijski priključek
je stalen ali začasen. V soglasju k pridobitvi začasnega kanalizacijskega priključka,
upravljavec poda pogoje uporabniku za njegovo ukinitev.
Upravljavec je dolžan na zahtevo uporabnika omogočiti izvedbo začasnega kanalizacijskega
priključka za potrebe izvedbe prireditev oz. graditve objekta. Zahtevi mora biti priloženo
pravnomočno upravno dovoljenje.
Nadzor nad deli priključitve na javno kanalizacijo izvaja upravljavec na stroške uporabnika.
21. člen
Za spremembo dimenzije kanalizacijskega priključka, trase, priključnega mesta, izvedbe
dodatnega dela priključka, ukinitve priključka oz. vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in
količine odpadne vode, do katere je prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega
proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi
drugih podobnih vzrokov, mora uporabnik pridobiti soglasje upravljavca.
22. člen
Ukinitev kanalizacijskega priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega
objekta in v primerih, ko gre za začasen objekt. Uporabnik mora upravljavcu v pisni obliki
posredovati vlogo za ukinitev priključka. Ukinitev se izvede pod nadzorom upravljavca na
stroške uporabnika. Upravljavec izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.
23. člen
Upravljavec izdaja smernice in mnenja k občinskim podrobnim prostorskim načrtom,
projektne pogoje in soglasja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje
prostora.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA ODPADNE VODE
24. 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 Lukovica.

25. člen
Investicijsko vzdrževanje se financira iz amortizacije javne kanalizacije, okoljskih dajatev in iz
sredstev proračuna občine.
26. člen
Širitev kanalizacijskega omrežja se financira iz sredstev občinskega proračuna, okoljskih
dajatev in kreditov.
VI. MERITEV KOLIČINE PORABLJENE VODE
27. člen
Količina odvedene odpadne vode v javno kanalizacijo se določa glede na količino porabljene
vode, ki se ugotavlja z odčitkom na vodomeru oz. skladno z obračunom porabljene vode. Z
velikimi proizvajalci odpadne vode lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvi
oddane vode. Kadar meritev ni možna, se s porabniki s pavšalnim odjemom sklenejo posebne
pogodbe.
28. člen
V kolikor uporabnik uporablja vodo iz lastnega vodnega vira in je priključen na javno
kanalizacijo se mu količina odpadne vode zaračuna po overjenem vodomeru, vgrajenem na
njegovem vodnem viru. V kolikor uporabnik nima na viru vgrajenega vodomera oz. je le-ta
neustrezen, se mu količina odpadne vode določi na osnovi standardov porabe, ki jih določi
upravljavec.
Odvajanje lastne tehnološke vode pri industrijskih uporabnikih se ugotavlja po meritvah
načrpane vode iz vodnega vira uporabnika z overjenimi vodomeri ali po meritvah odpadne
vode na priključnem mestu na javno kanalizacijo oz. skladno z dogovorom z vsakim velikim
porabnikom.
29. člen
V primeru okvare vodomera, ko ni mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, upošteva upravljavec pri
obračunu povprečno količino porabljene vode v obdobju 12-ih mesecev pred nastankom okvare.

VII. OBRAČUN ODVAJANJA ODPADNE VODE
30. člen
Količina odvedene odpadne vode v javno kanalizacijo se meri v kubičnih metrih (m3) po
odčitku na obračunskem vodomeru oz. skladno z obračunom porabljene vode. 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.

31. 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 količina odvedene
odpadne vode za celotno obdobje obstoja nedovoljenega priključka.
32. člen
Uporabnik, ki v objektu ne prebiva stalno, mora sporočiti upravljavcu naslov, kjer je stalno
dosegljiv in kjer bo prejemal račune za odvajanje odpadne vode, oziroma določi
pooblaščenca, ki ga bo zastopal, omogočal dostop do vodomera ter zanj prejemal in
plačeval račune za odvedeno vodo.
33. člen
Upravljavec izstavlja račune za odvedeno odpadno vodo na podlagi dejanske porabe
preteklega obračunskega obdobja ali ocenjene porabe v prihodnjem obračunskem obdobju,
ki temelji na povprečni mesečni porabi vode med zadnjima odčitkoma na obračunskem
vodomeru in veljavni ceni.
Obračun se opravi na podlagi dejanske porabe najmanj enkrat letno.
34. člen
V objektih z več uporabniki upravljavec izda račun za odvod odpadne vode le za obračunski
vodomer. Uporabniki morajo z medsebojnim sporazumom določiti pravno ali fizično osebo
(predstavnika uporabnikov oziroma pooblaščenca), ki sprejema in plačuje račune za od vod
odpadnih vod iz objekta ter ga posredovati upravljavcu.
Interna delitev in zaračunavanje odpadne 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 odvod odpadne 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.
Uporabnik plača praznjenje greznice oz. oddajo blata iz malih čistilnih naprav glede na
izčrpano količino greznične vsebine oz. blata iz malih čistilnih naprav. Izčrpano količino
uporabnik potrdi s podpisom strojnega poročila. En izvod podpisanega strojnega poročila
prejme uporabnik, drugi ostane izvajalcu storitve za pripravo računa.
35. člen
Uporabniki plačujejo od vod odpadne vode na podlagi izstavljen ih računov upravljavca.
Uporabnik mora plačati račun najkasneje v 15-ih dneh po njegovi izstavitvi.
Za velike porabnike - proizvajalce odpadne vode in za objekte z več uporabniki na istem
priključku lahko upravljavec in uporabnik oziroma predstavnik uporabnikov skleneta posebno
pogodbo o načinu plačila računov za odvedeno vodo.

V primeru, da uporabnik ne poravna računa za odvajanje odpadne vode, ga je upravljavec
dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten 8 dnevni rok plačila in opozoriti
uporabnika na posledice neplačila, prisilno izterjavo.
36. 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 sprejetim 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 35. člena
odloka.
37. 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 z
ustreznimi dokazili.
VIII. PREKINITEV DOBAVE VODE IN ODVAJANJA ODPADNE VODE
38. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, vendar po predhodnem obvestilu,
prekine dobavo vode oz. odvajanje odpadne vode, kadar:
1. z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo ali je zaradi stanja
kanalizacijskega priključka ali interne kanalizacije objekta in naprav na njej ogrožena
oskrba uporabnikov s pitno vodo, obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja na
komunalni čistilni napravi oz. ogroženo zdravje in premoženje prebivalcev,
2. kanalizacijski priključek ali interna napeljava in druge naprave uporabnika ovirajo redno
dobavo vode drugim uporabnikom oz. ovirajo odvod odpadne vode drugih uporabnikov,
3. kvaliteta odpadne vode ne ustreza pogojem izpusta v javno kanalizacijo oz. odpadna
voda povzroča motnje v javni kanalizaciji ali pri postopku čiščenja na komunalni čistilni
napravi,
4. uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem
odpadne
vode,
Način prekinitve dobave vode oz. odvajanja odpadne vode določi upravljavec. Prekinitev
dobave vode oz. odvajanja odpadne vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Za
ponovno priključitev mora uporabnik plačati vse stroške prekinitve in ponovne priključitve.
39. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas, zaradi planiranih
vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji.
O vzrokih, o času trajanja prekinitev ter o navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo,
upravljavec obvesti uporabnike 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 odvajanje odpadnih vod za daljši čas oziroma za večje število

uporabnikov. Skrbeti mora predvsem za zaščito pred okužbami in pojavom nalezljivih bolezni
zaradi motene odvodnje odpadnih voda.
IX. IZREDNE RAZMERE

40. člen

V primeru višje sile (potres, izpad energije, neurje s poplavami, ... ) in v skladu z zakonom
ima upravljavec pravico, brez povračila stroškov, prekiniti ali omejiti odvajanje odpadne
vode, mora pa obvestiti uporabnike in postopati v skladu s sprejetim načrtom ukrepov za
take primere. Skrbeti mora predvsem za zaščito pred okužbami in pojavom nalezljivih
bolezni zaradi motene odvodnje odpadnih voda.
X. OBVEZNOSTI LASTNIKA, UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
41. člen
Lastnik javne kanalizacije ima v okviru odvajanja odpadnih vod naslednje obveznosti:
- z izgradnjo kanalizacijskega omrežja zagotavlja ustrezno odvodnjo odpadnih
vod,
- zagotavlja ustrezen nivo investicijskega vzdrževanja,
- obravnava poročila upravljavca o stanju odvajanja odpadnih vod in predloge
za njegovo izboljšanje,
- na predlog upravljavca izdaja soglasje k cenam,
- seznanja uporabnike z določili tega odloka na krajevno primeren način.
42. člen
Upravljavec javne kanalizacije ima v okviru odvajanja odpadnih vod naslednje obveznosti:
-

zagotavlja obratovanja javne kanalizacije v okviru razpoložljivih zmogljivosti
obstoječih cevovodov,

-

pravočasno pripravlja plane obnov in novogradenj javne kanalizacije,
izvaja redna vzdrževalna dela na javni kanalizaciji in kanalizacijskih priključkih v
območju javnih površin,
obvešča uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času
trajanja prekinitve,
vodi kataster javne kanalizacije in
predpisane evidence,
redno obračunava storitev javne službe,
ažurno izdaja soglasja in omogoča priključevanje stavb uporabnikov na
javno kanalizacijo,
organizira odvod odpadne vode v izrednih razmerah,
obračunava amortizacijo za sredstva v upravljanju in vodi ostale poslovne knjige
sistematično pregleduje omrežje in kanalizacijske priključke v javnih površinah,
ugotavlja in odpravlja napake ter skrbi za avtomatizacijo,
občasno preverjanje in kontroliranje kvalitete komunalnih in padavinskih odpadnih
voda, izvajanje kontrole in vzdrževanja merilnih mest,
izdela načrt ravnanje z blatom malih komunalnih čistilnih naprav in odpadki iz
peskolovov, lovilcev olj in maščob, ki nastajajo na vsem območju izvajanja javne
službe,
kontrolira ustreznost kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije uporabnika
pred priključitvijo stavbe na javno kanalizacijo na njegove stroške,
kontrolira stanja kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v
stavbo uporabnika na njegove stroške v časovnih presledkih kot jih določa

-

tehnični pravilnik iz 55. člena tega odloka,
prevzema in oddaja v nadaljnjo obdelavo blato iz malih komunalnih čistilnih
naprav in greznic najmanj enkrat na štiri leta,
redno prazni septične jame (nepretočne greznice) ter odvaža in oddaja odpadno
vodo v nadaljnjo obdelavo na komunalni čistilni napravi,
izdaja potrdila in strokovne ocene obratovanja v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
predlaga lastniku sprejetje oziroma spremembe odlokov, ki urejajo odvajanje
odpadnih vod,
izdela in posreduje programe in poročila o izvajanju javne službe odvoda
odpadnih voda po navodilih in rokih, predpisanih v veljavni zakonodaji,
posreduje informacije uporabnikom v zvezi z določili tega odloka in ostalih
predpisov, ki urejajo odvajanje odpadnih vod.

-

43. člen
Upravljavec ne odgovarja za škodo v stavbah zaradi izlivov iz javne kanalizacije v
primeru:
-

poplav,
ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in zalednih vod,
ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v skladu z
izdanim soglasjem,
višje sile in drugih izrednih dogodkov.
44. člen

Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
-

-

na javno kanalizacijo se smejo priključiti le s soglasjem upravljavca ter v skladu s
soglasjem upravljavca,
redno vzdržujejo interno kanalizacijsko omrežje in kanalizacijski priključek do
meje z javnimi površinami,
odvajajo v javno kanalizacijo odpadne vode samo v količinah in z lastnostmi, ki so
določene s predpisi in soglasjem za priključitev,
zagotavljajo nemoten dostop do priključka in zunanje interne kanalizacije, kadar
gre za kontrolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije ali ugotavljanje
količin in lastnosti odpadne vode,
zagotavljajo nemoten dostop do merilnih mest, za ugotavljanje količine in stopnje
onesnaženosti odpadne vode,
skrbijo za zavarovanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka pred
vdorom talne vode,
vzdržujejo greznice in male komunalne čistilne naprave,
v primeru, da imajo speljane odpadne vode v greznico oz. malo komunalno
čistilno napravo, so skladno s pogoji izvajanja obvezne gospodarske javne
službe, dolžni omogočiti pooblaščenim izvajalcem teh storitev, odvoz blata in
obdelavo na komunalni čistilni napravi najmanj enkrat na štiri leta skladno s
sprejetim programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v
Občini Lukovica,
v primeru, da imajo speljane odpadne vode v septično jamo (nepretočno
greznico), so dolžni redno, po potrebi, glede na porabo vode, omogočiti izvajalcu
javne službe odvoz odpadne vode in nadaljnjo obdelavo na komunalni čistilni
napravi,

-

-

-

dovolijo dostop do javne kanalizacije,
v primeru, ko upravljavec ugotovi poškodbe na interni kanalizaciji ali delu
kanalizacijskega priključka, ki je v pristojnosti uporabnika, ki lahko kvarno vplivajo
na stanje javne kanalizacije, delovanja čistilne naprave ali podtalnice, poškodbe
na svoje stroške odpravijo v roku, ki jim ga predpiše upravljavec kanalizacije,
opozarjajo na morebitne poškodbe na javni kanalizaciji in kanalizacijskem
priključku ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne
kanalizacije,
pisno obveščajo upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na
objektu, ki imajo vpliv na odvod odpadne vode in obračun stroškov,
v rokih plačujejo stroške za odvajanje odpadne vode na podlagi izdanih računov,
, kar velja tako za odvajanje odpadne vode po kanalu, kot odvoz odpadne vode
oz. stroške za praznjenje greznice oz. oddajo blata iz malih čistilnih naprav glede
na izčrpano količino greznične vsebine oz. blata iz malih čistilnih,
urejajo medsebojno delitev stroškov,
upoštevajo ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju odpadne vode,
v primeru, ko upravljavec izvaja obnovo javne kanalizacije dovolijo obnovo
kanalizacijskega priključka do priključnega revizijskega jaška, v kolikor je le-ta
nameščen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno in javno lastnino.
45. člen

Če izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo, ki povzroča
motnje pri odvajanju odpadne vode ali pri postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi, o
tem pisno obvesti uporabnika in mu postavi rok za odpravo oz. sanacijo neustreznega
odvoda odpadne vode. Izvajalec nastalo škodo oceni in od uporabnika zahteva povrnitev
nastale škode.
46. člen
Vsebine greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih
priključkov ali internih kanalizacij ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo brez posebnega
soglasja upravljavca.
47. člen
Na zahtevo upravljavca ter v roku, ki ga določi upravljavec, mora uporabnik, ki v kanalizacijo
odvaja tehnološko odpadno vodo, posredovati letno poročilo o emisijskem monitoringu, ki je
izdelano skladno s predpisi o emisijskem monitoringu za odpadno tehnološko vodo.
Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih
meritev, predpisane evidence in podatki, predvideni v dokumentih uporabnika, morajo biti
upravljavcu vedno na razpolago.
48. 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 ostane kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi
objekti in instalacijami nepoškodovano. Za vse posege v območju javne kanalizacije morajo
predhodno pridobiti soglasje upravljavca kanalizacije, ki mora pri takih posegih izvajati
strokovni nadzor. V primeru poškodb javne kanalizacije oz. kanalizacijskih priključkov je
upravljavec dolžan vzpostaviti prvotno stanje na stroške povzročitelja.
XI. KAZENSKE DOLOČBE

49. člen

Z globo 1250 evrov se kaznuje upravljavec javne kanalizacije:

1. če izvrši priključitev brez predhodnega soglasja (16. člen),
2. če ne omogoči priključitve najkasneje v roku 15-ih dni po naročilu uporabnika za
priključitev
(1. odstavek 18. člena),
3. če prekine dobavo vode oz. odvod odpadne vode brez predhodnega obvestila
uporabnikom
(38. člen),
4. če ne ravna v skladu z 39. in 40. členom,
5. če ne izpolnjuje obveznosti iz 42. člena.
Z globo 420 evrov se kaznuje za prekršek iz prve točke tega člena tudi odgovorna oseba
upravljavca kanalizacije.
50. člen
Z globo 1250 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba in samostojni
podjetnik - posameznik:
1. če se ne priključi na javno kanalizacijo, kjer je le-ta zgrajena in ne ukine greznice v
skladu z zahtevami 15. člena,
2. če se priključi na kanalizacijo brez soglasja upravljavca oz. priklop ni izveden skladno
z
izdanim soglasjem (16. člen).
3. ne uredi ponikanja čistih meteornih vod skladno z drugim odstavkom 19. člena,
4. če ne izpolnjuje obveznosti iz 3. odstavka 20. člena,
5. če ne izpolnjuje obveznosti iz 44. člena,
6. če ravna v nasprotju s 45. in 46. členom, hkrati pa se uporabniku skladno z določili
45. člena zaračunajo tudi vsi stroški zaradi nastale škode,
7. če ne izpolnjuje obveznosti iz 47. člena, 8. če ne izpolnjuje obveznosti iz 52. člena.
Z globo 420 evrov se kaznuje za prekršek iz prve točke tega člena tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
51. člen
Z globo 420 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik - fizična oseba:
1. če se ne priključi na javno kanalizacijo, kjer je le-ta zgrajena in ne ukine greznice v
skladu z zahtevami 15. člena,
2. če se priključi na kanalizacijo brez soglasja upravljavca oz. priklop ni izveden skladno
z
izdanim soglasjem (16. člen),
3. ne uredi ponikanja čistih meteornih vod skladno z drugim odstavkom 19. člena,
4. če ne izpolnjuje obveznosti iz 3. odstavka 20. člena,
5. če ne izpolnjuje obveznosti iz 44. člena,
6. če ravna v nasprotju z 45. in 46. členom, hkrati pa se uporabniku skladno z določili
45. člena zaračunajo tudi vsi stroški zaradi nastale škode,
7. če ne izpolnjuje obveznosti iz 47. člena,
8. če ne izpolnjuje obveznosti iz 52. člena.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen

Uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje v nasprotju s tem odlokom, so dolžni
urediti priključek v enem letu po uveljavitvi tega odloka.

53. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo Medobčinski inšpektorat občin Trzin,
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, upravljavec kanalizacijskih objektov in
naprav ter pristojni organ Občine Lukovica.
54. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka ostane Pogodba o izvajanju javne službe od voda odpadnih
vod in upravljanju infrastrukture sklenjena med Občino Lukovica in upravljavcem, v veljavi.
Z dnem uveljavitve tega odloka ostane Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in
naprav javne kanalizacije (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 70/7), v veljavi.
55. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka pa preneha veljati Odlok o odvajanju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 13/06).

56. člen
Odlok začne veljati 8 dni po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
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