URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 08.10.2009, ŠT. 7, LETO 2009
CENA 1,5 EUR

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je
Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 28.09.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O PREKINITVI SEJE
21. redna seja, z dne 28.9.2009, se zaradi odsotnosti župana in predsednika Odbora za
javne gospodarske službe, kot poročevalca k točkam, prekine in se nadaljuje v
ponedeljek, 5. oktobra 2009, ob isti uri. Člani Občinskega sveta se za prekinjeno sejo
odpovedujejo sejninam.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 1/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 28.09.2009
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je
Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 5.10.2009, sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Lukovica nalaga županu in občinski upravi, da v 30 dneh pripravijo
predlog sprememb in dopolnitev Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 3/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je
Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 5.10.2009, sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Lukovica predlaga sklic seje na temo »Problematika Brda«, na
kateri naj sodeluje družina Kersnik, župan, občinska uprava in člani Občinskega sveta.
Seja naj se skliče v roku 30 dni od sprejetja tega sklepa.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 3/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009

Na podlagi 1. odst., 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) in 16.
člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet
Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 5.10.2009, sprejel naslednji
SKLEP
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejme Občinski program varnosti v predloženem
besedilu.
2. Občinskemu svetu naj se do naslednje seje predloži poročilo o tedenski, mesečni
in letni prisotnosti redarjev Medobčinskega inšpektorata v Občini Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 4/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009
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Na podlagi 16. člen Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) in
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 4/99, 7/00 in 7/07), je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni
seji, dne 5.10.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O SOGLASJU K IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET GLASBENE
ŠOLE DOMŽALE
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša z imenovanjem g. Mirana ŠINIGOJA,
stanujočega Prešernova ulica 41, Trzin, za predstavnika občin Lukovica, Mengeš,
Moravče in Trzin, v Svet zavoda Glasbena šola Domžale.
2. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 5/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009

Na podlagi 7. člena Odloka o delovanju in izdajanju občinskega glasila (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/2009), je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 5.10.2009,
sprejel naslednji
SKLEP
1. Občinski svet Občine Lukovica se je seznanil s Programsko zasnovo in uredniško
politiko občinskega glasila Rokovnjač.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema informacijo o letnem poročilu
občinskega glasila Rokovnjač.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 6/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je
Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 5.10.2009, sprejel naslednji
SKLEP
Ponovno naj se preveri primernost vsebine Odloka o delovanju in izdajanju občinskega
glasila Rokovnjač (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/2009), predvsem v delu, ki se
nanaša na plačila odgovornemu uredniku, dopisnikom in strokovnim sodelavcem, tako,
da se ugotovi, ali so bili pri obravnavi odloka v delovnih telesih in na Občinskemu
svetu, predlagani bruto ali neto zneski plačil.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 6/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in
stavb - ZDOIONUS (Ur. list RS, št. 25/08), 2. člena Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju
območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Ur. list
RS, št. 76/08) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06)
je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 5.10.2009, sprejel naslednji sklep
SKLEP
Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o spremembi območij naselij Učak in
Trojane v predloženem besedilu, po skrajšanem postopku.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 7/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009
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Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in
stavb - ZDOIONUS (Ur. list RS, št. 25/08), 2. člena Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju
območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Ur. list
RS, št. 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01,
5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 21. seji, dne 5.10.2009 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBI OBMOČIJ NASELIJ
UČAK IN TROJANE
1. člen
Spremeni se meja med območjem obstoječega naselja Učak in območjem obstoječega naselja
Trojane tako, da se iz naselja Trojane izloči del območja, ki obsega niz zemljiških parcel 63/4,
63/5, 63/6, 63/7, 63/2, 63/3 in 58 vse k.o. Trojane, in se priključi sosednjemu naselju Učak.
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije je izdelala Elaborat določitve območja naselja v
postopku spremembe meje med naseljema Učak in Trojane, št. 35234-1/2009-2 z dne
25.02.2009, Območna geodetska uprava Ljubljana pa je izdala pozitivno mnenje k spremembi
meje naselja, št. 35320-3/2008-2 z dne 21.01.2009. Elaborat in mnenje sta sestavni del tega
odloka in se hranita pri pristojni službi Občine Lukovica in Geodetski upravi Republike Slovenije.
3. člen
Grafični prikaz nove meje med naseljema Učak in Trojane je razviden iz grafične priloge
Elaborata iz 2. člena tega odloka, v merilu 1:5000.
4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije in pristojni upravni organ na podlagi določil tega odloka
po uradni dolžnosti evidentirata spremembe podatkov o območjih naselij Učak in Trojane v
registru prostorskih enot in v vseh uradno vodenih evidencah.
5. člen
Stroški za zamenjavo oznak naselij bremenijo proračun Občine Lukovica, vsi ostali morebitni
stroški v zvezi s spremembo meje med naseljema pa bremenijo lastnike stanovanjskih in drugih
objektov.
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6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

Številka: 7/21/2009

ŽUPAN:

Datum: 5.10.2009

Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 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 33/07 – ZPNačrt), Pravilnika o oskrbi s
pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08), 3. in 17. 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-1E) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št.
1/01, 5/06), je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 5.10.2009 sprejel
SKLEP
O SPREJETJU ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI LUKOVICA
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo v občini Lukovica v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 8/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009

Na podlagi 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 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 33/07 – ZPNačrt), Pravilnika o oskrbi s
pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08), 3. in 17. 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-1E) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št.
1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 21. seji, dne 5.10.2009 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI
ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI LUKOVICA
1. člen
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V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 13/06),
se v 5. členu za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
Oskrbovalna območja, kjer Občina Lukovica zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne
službe, so:
1. sistem javnega vodovoda Črni graben, ki zajema naselja: Blagovica, Brdo pri Lukovici,
Brezovica pri Zlatem Polju, Čeplje, Dupeljne, Gradišče pri Lukovici, Imovica, Kompolje,
Krašnja, Lukovica pri Domžalah, Mala Lašna, Mali Jelnik, Obrše, Podgora pri Zlatem
Polju, Podmilj, Podsmrečje, Preserje pri Lukovici, Preserje pri Zlatem Polju, Prevalje,
Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Spodnje Koseze, Spodnje Loke, Spodnje Prapreče,
Spodnji Petelinjek, Straža, Šentvid pri Lukovici, Trnjava, Trnovče, Veliki Jelnik, Videm pri
Lukovici, Vrba, Vrhovlje, Zgornje Loke, Zgornje Prapreče, Zgornji Petelinjek, Zlato Polje,
Žirovše;
2. sistem javnega vodovoda Selce - Poljane, ki zajema naselji: Selce, Poljane nad
Blagovico;
3. sistem javnega vodovoda Šentožbolt - Bršlenovica, ki zajema naselji: Bršlenovica,
Šentožbolt.
Območja, na katerih je zagotovljena lastna oskrba s pitno vodo, so:
1. Trojane, ki zajema naselje: Trojane;
2. Krajno Brdo – vas spodaj, ki zajema naselje: Krajno Brdo - del;
3. Krajno Brdo – vas zgoraj, ki zajema naselje: Krajno Brdo - del;
4. Koreno – zgoraj, ki zajema naselje: Koreno - del;
5. Koreno – spodaj, ki zajema naselje: Koreno - del;
6. Vrh nad Krašnjo, ki zajema naselje: Vrh nad Krašnjo;
7. Korpe, ki zajema naselje: Korpe;
8. Vošce, ki zajema naselje: Vošce;
9. Javorje, ki zajema naselje: Javorje pri Blagovici;
10. Lipa, ki zajema naselje: Lipa;
11. Češnjice, ki zajema naselje: Češnjice;
12. Gabrje, ki zajema naselje: Gabrje pod Špilkom;
13. Jelša, ki zajema naselje: Jelša;
14. zgornji Zlatenek, ki zajema naselje: Zlatenek;
15. Prilesje – Prevoje, ki zajema naselji: Prilesje, Prevoje
16. Suša, ki zajema naselje: Suša;
17. Gorenje, ki zajema naselje: Gorenje;
18. Učak, ki zajema naselje: Učak;
19. Zavrh, ki zajema naselje Zavrh pri Trojanah;
20. Hribi – spodaj, ki zajema naselje: Hribi;
21. Hribi – zgoraj, ki zajema naselje: Hribi;
22. Velika Raven;
23. Podzid, ki zajema zaselek: Podzid;
24. Zide, ki zajema naselje V Zideh;
25. Vranke, ki zajema naselje: Vranke;
26. Log, ki zajema naselje: Log;
27. Prvine, ki zajema naselje: Prvine.
Oskrbovalna območja so posebej navedena in označena na temeljni topografski karti, kot to
določa veljavna zakonodaja. Topografska karta je priloga in sestavni del tega odloka.
2. člen
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V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 13/06),
se v 53. členu spremeni valuta in zaokroži višina globe tako, da se uvodni stavek glasi:
»Z globo 1.300 eurov se kaznuje upravljavec javnega vodovoda:«
Prav tako se v 53. členu spremeni drugi odstavek tako, da se spremeni valuta in zaokroži višina
globe, zato se po novem glasi:
»Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek iz prve točke tega člena tudi odgovorna oseba
upravljavca vodovoda.«
3. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 13/06),
se v 54. členu spremeni valuta in zaokroži višina globe tako, da se uvodni stavek glasi:
»Z globo 1.300 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba:«
Prav tako se v 54. členu spremeni drugi odstavek tako, da se spremeni valuta in zaokroži višina
globe, zato se po novem glasi:
»Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek iz prve točke tega člena tudi odgovorna oseba
upravljavca vodovoda.«
4. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 13/06),
se v 55. členu spremeni valuta in zaokroži višina globe tako, da se uvodni stavek glasi:
»Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba:«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Vsa ostala določila Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 13/06) ostanejo nespremenjena.
6. Člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica

Štev.: 8/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2, Ur. list RS, št. 94/07), 25.
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 33/07 – 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-1E), 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), Pravilnik 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, 33/08) in
16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06), je Občinski
svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 5.10.2009 sprejel
SKLEP
O SPREJETJU ODLOKA O ČIŠČENJU ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o čiščenju odpadnih voda v predloženem
besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 9/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS - UPB2, Ur. list RS, št. 94/07), 25.
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 33/07 - 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-1 E, 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,
33/08) 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 ČIŠČENJU ODPADNIH VODA
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ureja obveznost čiščenja ter način obračunavanja in plačevanja storitve
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se zbirajo na centralni čistilni napravi
Lukovica.
171

2. člen
Temeljni načeli tega odloka sta:
Vsakdo, ki ima na območju občine vir onesnaževanja odpadne vode, je dolžan odpadno vodo
očistiti na čistilni napravi, razen če parametri onesnaženosti odpadne vode dosegajo vse
kriterije za neposreden izpust v okolje, ki so določeni z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 47/05, 45/07) in so
navedeni v prilogi te uredbe.
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode se zagotavlja na celotnem območju občine
Lukovica in se izvaja kot gospodarska javna služba na centralni čistilni napravi Lukovica ter jo
izvaja Režijski obrat Občine Lukovica.
3. člen
Pojmi v tem odloku imajo naslednji pomen:
Odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v javno
kanalizacijo ali v vode. Odpadna voda je lahko komunalna odpadna voda, industrijska odpadna
voda ali padavinska odpadna voda.
Komunalna odpadna voda po tem odloku je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev
zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali v pri kakršnikoli
dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna
odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali
storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko
odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu,
njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3,
obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od
nevarne snovi letna količina ne presega količine za nevarne snovi po Uredbi o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
Industrijska odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrtni ali obrti
podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi.
Industrijska odpadna voda je tudi voda, ki nastaja pri uporabi v kmetijski dejavnosti, ter zmes
industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če se
pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode. Industrijska
odpadna voda so tudi hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz obratov ali naprav za
predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov.
Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteorskih padavin odteka onesnažena iz
utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno
kanalizacijo.
Vir onesnaževanja je objekt, naprava ali zemljišče, kjer nastaja in se odvaja odpadna voda v
kanalizacijo ali neposredno v vode in ima enega ali več iztokov za odvajanje odpadnih vod.
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Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno
onesnaženost.
Mala komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z
zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 populacijskih ekvivalentov, v kateri se komunalna
odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo na naslednji način:
- s prezračevanjem v naravnih ali prezračevanih lagunah v skladu s standardom 818T EN
12255-5;
- v bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom v skladu s standardom 818T EN
12255-6;
- v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso v skladu s standardom 818T EN 12255-7;
- z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin v rastlinski čistilni napravi z vertikalnim
tokom.
Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo čiščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (v
nadaljnjem besedilu: mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE) se
šteje tudi naprava za čiščenje komunalne odpadne vode, ki je izdelana v skladu s standardi od
818T EN 12566-1 do 818T EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja
očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo preko filtrirne naprave za predčiščeno
komunalno odpadno vodo ali posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltracijo v tla.
Greznica je gradbeni objekt za anaerobno obdelavo komunalne odpadne vode, v katerem se
komunalna odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za
anaerobno obdelavo odpadne vode, obdelana odpadna voda pa se na iztoku iz tega objekta
odvaja v okolje običajno z infiltracijo v zemljo.
Obstoječa greznica je greznica, ki obratuje na dan uveljavitve tega odloka.
Nepretočna greznica je nepretočna greznica iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in je zgrajena kot nepropusten zbiralnik za
komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma
obdelavo na komunalno čistilno napravo.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in v
podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
4. člen
Uporabniki storitev čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter zavezanci za plačilo
storitev javne službe (v nadaljevanju: uporabniki) so:
a) gospodinjstva na območju občine Lukovica in skupnosti etažnih lastnikov v
večstanovanjskih in poslovnih objektih, ki so priključeni na javno kanalizacijo;
b) fizične in pravne osebe, ki le občasno dovažajo komunalne odpadne vode neposredno
izvajalcu na podlagi predhodnega naročila in s svojo dejavnostjo ne presegajo kriterijev,
navedenih v 2. odstavku 3. člena tega odloka;
c) gospodinjstva na območju občine Lukovica in skupnosti etažnih lastnikov v
večstanovanjskih in poslovnih objektih, ki komunalno odpadno vodo odvajajo v male
komunalne čistilne naprave ali greznice;
Za ostale industrijske uporabnike veljajo določila 27. člena tega Odloka.
II. NALOGE JAVNE SLUŽBE

5. člen

Storitve javne službe se morajo zagotavljati na območju celotne občine, razen za posamezne
stavbe ali skupino stavb na nadmorski višini nad 1. 500 m.
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Nad 1.500 m so lastniki objektov kot tudi lastniki objektov, kjer javna kanalizacija tudi pod 1.
500 m ni predvidena (naselja manjša od 50 PE, gostota poselitve manj kot 20 PE /ha oz. 10
PE/ha na vodovarstvenem ali občutljivem območju) sami dolžni zagotoviti čiščenje.
6. člen
Kot storitev javne službe mora izvajalec javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno
z javno kanalizacijo, zagotavljati:
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri
uporabniku storitev ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta;
- kontrolo nad izvajanjem prvih meritev in obratovalnem monitoringu za male
komunalne čistilne naprave.
7. člen
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni
opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb
zunaj naselja zagotoviti:
-

-

-

redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v
komunalni čistilni napravi (po Pravilniku 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, 33/08) časovno ni
opredeljeno in je odvisno od velikosti nepretočne greznice in porabe vode na
objektu),
prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev in
njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta,
prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo ocene obratovanja male
komunalne čistilne naprave za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje
alineje v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav in
izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
8. člen

Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice ter male
komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije in
so v lasti lastnikov stavb, ki jim pripadajo.
Objekti iz prejšnjega odstavka so v upravljanju upravljavcev ali lastnikov stavb, ki jim
pripadajo.
Lastniki ali upravljavci iz prejšnjega odstavka morajo sami zagotoviti:
-

prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave;
redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,
redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih greznic ter malih komunalnih
čistilnih
naprav,
občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov,
nepretočnih
greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na 20 let.

Lastniki objektov iz prvega odstavka tega člena lahko vzdrževanje teh objektov prenesejo s
pogodbo na izvajalca javne službe ali na drugo pravno osebo, ki izvaja te storitve.
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Lastniki objektov iz prvega odstavka tega člena morajo čiščenje in tehnično preverjanje teh
objektov prenesti s pogodbo na izvajalca javne službe ali na drugo pravno osebo, ki izvaja te
storitve.
9. člen
Prevzeto komunalno odpadno vodo in blato mora izvajalec javne službe obdelati na komunalni
ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata.
Za obdelano blato iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav mora izvajalec javne službe
zagotoviti predelavo in odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
Če namerava izvajalec javne službe uporabiti blato iz čistilnih naprav kot rastlinsko hranilo,
mora ravnati kot povzročitelj obremenitve v skladu s predpisi, ki urejajo vnos rastlinskih hranil v
tla.
10. člen
Načrt ravnanja z blatom mora vključevati tudi ravnanje z blatom malih komunalnih čistilnih
naprav, če ga v okviru storitev javne službe prevzema od upravljavcev malih komunalnih
čistilnih naprav ali od upravljavcev komunalnih čistilnih naprav, ki sami ne zagotavljajo ravnanja
z blatom.
Načrt ravnanja z blatom iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu z operativnim
programom, ki ureja ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav.
11. člen
Izvajalec javne službe mora lastnike ali upravljavce nepretočnih greznic, obstoječih greznic in
upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav preko sredstev javnega obveščanja ali na
krajevno običajen način obvestiti o:
-

komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdelujeta komunalna odpadna
voda in blato,
rokih in času praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzemanja
blata malih komunalnih čistilnih naprav,
načinu predvidene obdelave prevzetega blata ter nadaljnje uporabe, predelave
ali odstranjevanja obdelanega blata in
drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem
blata malih komunalnih čistilnih naprav.
12. člen

Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena in na območjih na katerem v skladu z
veljavno zakonodajo ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, se
lahko komunalna odpadna voda odvaja v:
-

male komunalne čistilne naprave,
nepretočne greznice, za katere mora biti redno praznjenje zagotovljeno v okviru
javne službe,
- kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije in čisti v mali komunalni čistilni
napravi manjši od 50 PE, ki je namenjena skupnemu čiščenju in je v lasti in
upravljanju lastnikov stavb.
Na vodovarstvenih območjih je potrebno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih,
industrijskih in padavinskih voda urediti v skladu z veljavno zakonodajo za vodovarstvena
območja.
Odvajanje komunalne odpadne vode v pretočne greznice ni dovoljeno, razen če gre za
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obstoječo greznico in še ni potekel rok iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav. Čiščenje pretočnih greznic izvaja izvajalec javne službe v
skladu s programom praznjenja greznic.
Padavinske vode ne smejo biti speljane v greznico. Odvedene morajo biti v vodotoke,
ponikovalnice, kjer je to mogoče ali v kanalizacijo padavinskih voda.
13. člen
Čiščenje odpadne vode se na območju Občine Lukovica izvaja:
-

na lokalnih komunalnih čistilnih napravah za odpadne vode, ki se odvajajo
preko lokalnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so nanj priključena,
v pretočnih, nepretočnih greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah za
odpadne vode iz stavb, ki niso priključene na javno kanalizacijo.
14. člen

Obveznosti izvajalca gospodarske javne službe:
-

sprejemanje in čiščenje odpadnih voda do predpisane kvalitete za izpust v
vodotok za tiste parametre, za katere je centralna čistilna naprava projektirana in
tehnološko opremljena;
neprekinjeno delovanje oziroma obratovanje CČN;
redno kontrolirati sestavo odpadne vode in delovanje čistilnih
naprav, izvajanje razvojnega programa gospodarske javne
službe;
skrb za pravilnost in ažurnost evidenc uporabnikov;
obveščanje pristojnih organov o poslovanju CČN ter komuniciranje z okoljsko
javnostjo;
zaračunavanje storitev uporabnikom v skladu z veljavnim cenikom;
izvajati druge obveznosti iz tega odloka.

-

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA

15. člen
Obveznosti uporabnika:
-

uporabnik je dolžan izvajalcu javne službe zagotoviti nemoteni odvoz
odpadnih voda;

-

odvajanje odpadnih voda v sistem čiščenja odpadnih voda;
skrb za vse interne merilne naprave in kanalizacijske objekte do vstopa v javno
kanalizacijo;
izvajanje vseh potrebnih ukrepov za preprečitev škode;
prepoved uporabe substanc, ki so kvarne za proces čiščenja ali povzročajo
toksičnost blata ali zaviranje biološkega procesa;
redno plačevanje stroškov čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda;
vzdrževanje lastnih naprav in objektov za odvajanje odpadnih voda.

-

Uporabnik ne sme spuščati odpadne vode v sistem čiščenja brez vednosti upravljavcev
kanalizacije, mimo merilnih mest ali nepooblaščeno posegati v merilne naprave.
16. člen
Vsebine greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih
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priključkov ali internih kanalizacij ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo.
Odpadno vodo in goščo iz greznice je prepovedano odvažati na javne ali kmetijske površine
oziroma neposredno odvajati v površinske ali podzemne vode.
17. člen
Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko odpadno vodo, mora letno poročilo o emisijskem
in obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o monitoringu za industrijsko
odpadno vodo, posredovati izvajalcu v pisni ali elektronski obliki do 31. marca za preteklo leto.
Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih
meritev, predpisane evidence in podatki predvideni v dokumentih uporabnika, morajo biti
izvajalcu vedno na razpolago.
18. člen
Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količino industrijske
odpadne vode, do katere je prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega
proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti ali zaradi
drugih podobnih vzrokov, pridobiti soglasje izvajalca.
19. člen
Uporabniki morajo:
1.določiti odgovorno osebo, ki bo predstavnik uporabnika (to je lastnik, pri
večstanovanjskem objektu pa predstavnik lastnikov ali pa upravnik);
2. voditi dnevnik obratovanja male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi,
3. vzdrževati greznice in male komunalne čistilne naprave,
4. pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na
stavbi, ki imajo vpliv na odvod odpadne vode in obračun stroškov,
5. plačevati stroške za čiščenje odpadne vode ter izvedbo prvih meritev in obratovalnega
monitoringa za male komunalne čistilne naprave, ki jih upravljajo,
6. obveščati izvajalca o vseh spremembah o količini in o lastnostih industrijske odpadne
vode,
7. upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
IV. MERJENJE KOLIČIN KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA
20. člen
Meritve količin komunalnih odpadnih voda se opravljajo neposredno ali posredno in so ena
izmed osnov za obračun storitve.
Posredno se merijo količine komunalnih odpadnih voda na osnovi meritev porabljene pitne
vode iz javnih vodovodov in meritve porabe vode iz lastnih zajetij.
Neposreden način meritve količin komunalnih odpadnih voda je možen, če ima uporabnik
nameščeno merilno napravo za merjene količine odpadne vode in ob odvzemu količin
odpadnih voda iz greznic.
21. člen
Izvajalec javne službe ugotavlja količino padavinskih odpadnih voda za občino na osnovi
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meritev celotne količine odpadnih voda v tej občini, ki jih izvaja z ustreznimi merilnimi
napravami.
V. CENA IN OBRAČUN STROŠKOV ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH
ODPADNIH VODA
22. člen
Ceno čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda potrjuje občinski svet.
23. člen
Uporabniki, priključeni na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo, plačujejo
stroške čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda po osnovah, ki so določene za
plačilo stroškov odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
Uporabnik plača prevzem blata iz male čistilne naprave na centralno čistilno naprava Lukovica
v skladu s cenikom, ki ga potrdi in sprejme občinski svet Občine Lukovica.
Če uporabnik spušča komunalno odpadno vodo v sistem čiščenja brez vednosti upravljavca
kanalizacije in mimo merilnih mest ali posega v merilne naprave v izvajalčevo škodo, ob
ugotovitvi nepravilnosti izvajalec gospodarske javne službe zaračuna pavšalno količino za
obdobje največ 12 mesecev. Količina odpadne komunalne vode je enaka količini porabljene
pitne vode.
24. člen
Uporabniki plačujejo čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na podlagi
izstavljenega računa izvajalca. Uporabnik mora plačati račun najkasneje v 15 dneh po njegovi
izstavitvi.
V primeru, da uporabnik ne poravna računa za čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih
voda v roku 30 dni od izstavitve računa, ga je izvajalec dolžan opomniti. V opominu mu mora
določiti dodaten 15 dnevni rok plačila in opozoriti uporabnika na posledice neplačila, prisilno
izterjavo.
25. člen
Uporabnik, ki mu je bil izstavljen račun, lahko v 15 dneh po prejemu računa vloži pisni ugovor
izvajalcu, če meni, da mu stroški čiščenja odpadnih voda niso pravilno izračunani.
Izvajalec je dolžan na ugovor uporabnika pisno odgovoriti v 15 dneh.
V kolikor je ugovor utemeljen, je izvajalec gospodarske javne službe, za presežek plačila,
dolžan uporabniku izstaviti dobropis in mu ali denar vrniti na račun ali znižati plačilo ob
naslednjem obračunu.
VI. INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

26. člen

Uporabniki čiščenja industrijskih odpadnih vod morajo z izvajalcem skleniti posebno pogodbo.
Uporabniku, ki odvaja industrijsko odpadno vodo brez sklenjene pogodbe ali ne plačuje storitev
čiščenja, se prekine dobava vode ali pa se ga izključi iz sistema odvajanja odpadnih voda.
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VII. EVIDENCE
27. člen
Upravljavec kanalizacijskega omrežja v občini mora izvajalcu gospodarske javne službe
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka posredovati seznam uporabnikov in druge
podatke, ki so pomembni za nemoteno ter strokovno izvajanje storitev čiščenja odpadnih voda.
Upravljavec kanalizacijskega omrežja mora takoj obvestiti izvajalca gospodarske javne službe
čiščenja o priklopu novih uporabnikov in drugih spremembah, pomembnih za izvajanje čiščenja
odpadnih voda.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE

28. člen

Z globo 835 EUR se kaznuje upravljavca kanalizacije, če ne izpolnjuje svojih obveznosti iz 14.
člena tega odloka.
Z globo 250 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba upravljavca kanalizacije.
29. člen
Z globo 835 EUR se kaznuje uporabnika (pravno osebo):
-

če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 2. člena tega odloka;

-

če ne izpolnjuje določil 15. člena tega odloka;
če krši določila 16., 24. in 25. člena tega odloka.

Z globo 250 EUR se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorno
osebo pravne osebe.
Z globo 125 EUR se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena tudi posameznik.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen

Nadzor na izvajanjem tega odloka opravljajo Medobčinski inšpektorat občin Trzin, Komenda,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice ali pristojne inšpekcijske službe, izvajalec ter pristojni
organ Občine Lukovica.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o čiščenju odpadnih voda (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 13/06, 15/06 - popravek).
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32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

OBČINSKI SVET

OBČINA LUKOVICA

Štev.: 9/21/09

župan

Datum: 05.10.2009

Matej KOTNIK, l.r.

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 33/07 – 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-1E), 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, 33/08) in
16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) , je Občinski
svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 5.10.2009 sprejel
SKLEP
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o odvajanju komunalne in
padavinske odpadne vode v občini Lukovica v predloženem besedilu.
2. S sprejetjem tega odloka se ne uvaja nova gospodarska javna služba niti odlok ni
podlaga za spremembo višine komunalnih storitev.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 10/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009
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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,
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-

-

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.
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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.
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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
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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
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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
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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.
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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
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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,

-
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-

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, ,
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-

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.
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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).
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56. člen
Odlok začne veljati 8 dni po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Številka: 10/21/09
Datum: 05.10.2009

Župan Občine Lukovica
Matej KOTNIK, l.r.

Na podlagi 1. odst., 38. 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 33/07 –
ZPNačrt); 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,
33/08); Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
(Ur. list RS, št. 98/07); Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ga je
sprejela Vlada RS 14.10.2004; Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 7/09); 81. člena Poslovnika občinskega sveta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 3/01) in 16. člena Statuta Občine Lukovica
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06), je Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni
seji, dne 5.10.2009, sprejel naslednji sklep
SKLEP
1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Operativni program odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Lukovica sprejme po
skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Občine Lukovica potrjuje spremembe in dopolnitve
Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v
Občini Lukovica in sicer v delu vsebine programa, kjer je prikazan terminski
načrt izvedbe načrtovanih investicij in dinamika financiranja (tabela 24).
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Prevoje, Vrba in Šentvid

K
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25,50%

934

791

84,69%
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7,60%
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Trnjava
Krašnja
Spodnje Prapreče

K
K
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135

0
273
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-

-

1.649.368,84

12.400,00
59.000,00
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Blagovica
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0
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92
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100.546,00

-

-

458.138,00

Rafolče in Vrhovlje
Spodnje Kosez e in Vid em pri Lukovici

K
K

80
33

8,47%
3,49%

283
142

228
0

80,57%
0,00%

52
122

18,37%
85,92%

3
20

1,06%
14,08%

-

50.000,00
85.000,00
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85.000,00

77.158,10

77.158,10

-

-

-

150.000,00
409.316,20

Gradišče pri Lukovici in Zgornje Prapreče
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Preserje pri Lukovici
Zgornje Loke in Pod smrečje
SKUPAJ
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73.2 71,4 5

175.263,00
415.191,80
6 .076 .94 3,08

Štev.: 11/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009

Na podlagi Zakon o državni upravi (ZDU-1-UPB4, Ur. list RS, št. 113/05, odločba US – Ur. list
RS, št. 89/07 in ZDU-1E, Ur. lIst RS, št. 48/09), 112. in 149. člena Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 41/0439/06, 49/06 – ZmetD, 51/06 – sklep US, 66/06 –
odločba US, 112/06 – odločba US in 33/07 – ZPNačrt), 5., 6., 7. in 8. odstavka 5. člena Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. list RS, št.
123/04, 142/04-popravek, 68/05, 77/06, 71/07 in 85/08), Pravilnika o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, št. 105/02 in 50/04), 81. člena Poslovnika
občinskega sveta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 3/01) in 16. člena Statuta
Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06), je Občinski svet Občine Lukovica
na 21. redni seji, dne 5.10.2009, sprejel naslednji
SKLEP
1. Občinski svet Občine Lukovica daje Program ureditve odvajanja in čiščenja

komunalne odpadne vode v naseljih ali delih naselij, ki do leta 2015 ne bodo
opremljena z javno kanalizacijo za območje občine Lukovica v 30 dnevno
javno obravnavo.

2. Pripombe, ki jih je podal Odbor za gospodarske javne službe in pripombe

podane na seji Občinskega sveta, se upoštevajo kot pripombe podane v 30–
dnevni javni obravnavi.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 12/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je
Občinski svet Občine Lukovica na 21. redni seji, dne 5.10.2009, sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU NADOMESTNIH ČLANOV V DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA
1. Občinski svet Občine Lukovica imenuje
nadomestnega člana v Odbor za finance.

g.

PRAŠNIKAR

Zdravka

kot

2. Občinski svet Občine Lukovica razrešuje ga. URBANIJA Metko kot članico Odbora
za občinska priznanja, proslave in prireditve.
3. Občinski svet Občine Lukovica imenuje ga. VESEL Mojco kot
članico v Odbor za občinska priznanja, proslave in prireditve.
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nadomestno

4. Občinski svet Občine Lukovica imenuje člane Komisije za nadzor nad uporabo
storitvene in blagovne znamke »Zakladi črni graben«, v sestavi:
- g. Emil WEIN – predsednik,
- ga. Katka BOHINC – članica,
- ga. Metka PRVINŠEK – članica,
- g. Franci BERNOT – član,
- ga. Pavla PIRNAT – članica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: 13/21/2009

Matej Kotnik, l.r.

Datum: 5.10.2009

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Ur. list RS, št. 33/07), sprejetega
Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja B1 Blagovica
in ureditvenega načrta območja B2 Blagovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/07) in 7. člena
Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) župan Občine Lukovica
sprejme
SKLEP
O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE
OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA B1 BLAGOVICA IN DOPOLNJENEGA
OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM
NAČRTU OBMOČJA B2 BLAGOVICA
I.
Župan Občine Lukovica sprejme stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne
obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu območja B1 Blagovica in dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu območja B2 Blagovica.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in začne veljati z dnem podpisa.
Številka: 3505-044-01/09

ŽUPAN:

Datum: 08.09.2009

Matej Kotnik, l.r.
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POPRAVEK SKLEPA:
Pri proračunski postavki 091222 je prišlo do napake pri navedbi zneska postavke, ki znaša
9.873,00 EUR, pomotoma pa je bil naveden znesek 49.162,00 EUR.
Popravek točke sklepa navajamo v celoti:
•

V posebnem delu proračuna Občine Lukovica za leto 2009 se zneski predlaganega
rebalansa proračuna za leto 2009 spremenijo tako, da se glasijo:

Proračunska postavka:

EUR

0105 Sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles

25.000

0113 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov

5.346

0107 Pokroviteljstva župana

6.000

0125 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme

10.500

045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

99.000

049001 Regionalni razvojni programi

15.891

066009 Pokopališče Šentvid – širitev

13.400

0707 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

0

082006 Cerkev sv. Luka v sp. Praprečah

6.000

082015 Cerkev sv. Petra v Blagovici

3.500

082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu

7.350

082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici

15.232

081012 Otroško igrišče s trgom v Šentvidu

4.300

091106 Oprema vrtca

10.000

091110 Izgradnja novega vrtca ob obstoječem na Prevojah

44.842

091212 Redno vzdrževanje šol – OŠ JKB

100.000

091222 Vzgojiteljica za prvi razred – OŠ JKB

9.873

091225 Nova šola OŠ JK na Brdu

49.162

066015 Ureditev deponije za RO

6.600

066020 Oprema režijski obrat

10.500
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KAZALO 7/2009
SKLEP O PREKINITVI SEJE

163

SKLEP

163

SKLEP

164

SKLEP

164

SKLEP O SOGLASJU K IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET GLASBENE ŠOLE
DOMŽALE

165

SKLEP

165

SKLEP

166

SKLEP

166

ODLOK O SPREMEMBI OBMOČIJ NASELIJ UČAK IN TROJANE

167

SKLEP O SPREJETJU ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI LUKOVICA

168

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI LUKOVICA 168
SKLEP O SPREJETJU ODLOKA O ČIŠČENJU ODPADNIH VODA

171

ODLOK O ČIŠČENJU ODPADNIH VODA

171

SKLEP

180

ODLOK O ODVAJANJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI LUKOVICA

181

SKLEP

193

SKLEP

194

SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNIH ČLANOV V DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

194

SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE
DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM
NAČRTU OBMOČJA B1 BLAGOVICA IN DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU OBMOČJA B2 BLAGOVICA
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POPRAVEK SKLEPA
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IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Stojan Majdič začasni odgovorni urednik
tel.: 01 72 96 300, fax: 01 72 96 313 E-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
Uredništvo: Občina Lukovica p. p. 26, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
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računalniški prelom: Jasna Cerar, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 140 izvodov
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