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ZADEVA: PREKLIC četrtega in šestega odstavka 62. člena Odloka o oskrbi s 

pitno vodo v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 10/10) 

 
  PRAVNA PODLAGA: Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 

30/98, 127/06-ZJZP in 38/10-ZUKN) 
 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06– UPB, 70/08), 

 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 
108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 76/14, 14/15), 
 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08 , 
79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF in 14/15 –ZUUJFO) 
 
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08) 
 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 63/09) 
 
Statut Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – 
uradno prečiščeno besedilo, 53/10 in 66/15) 
 
 

PREDLAGATELJ: Urad za proračun, pravne, upravne in operativne zadeve 
 

 

POROČEVALEC: Sašo Blatešič, univ. dipl. prav. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme Sklep o 

prenehanju veljavnosti četrtega in šestega odstavka 62. člena 

Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Slovenj Gradec 

(Uradni list RS, št. 10/10) 

 

 

 

 



 

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno 

besedilo, 53/10 in 66/15), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 

30/98, 127/06-ZJZP in 38/10-ZUKN), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06– UPB, 

70/08), 77. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 

43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 76/14, 14/15-ZUUJFO), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08 , 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF in 14/15 -ZUUJFO), Pravilnika o 

oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) je Občinski svet 

Mestne občine Slovenj Gradec na 12. seji dne 18.11.2015 sprejel naslednji 

 

 

 

SKLEP  

 

 

(1) Prekliče se četrti in šesti odstavek 62. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Slovenj 

Gradec (Uradni list RS, št. 10/10).  

 

(2) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 

 

Št. 007-0019/2015 

 

V Slovenj Gradcu, dne 18.11.2015 

 

 

Župan  

Mestne občine Slovenj Gradec 

Andrej Čas l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽITEV: 

Preklic četrtega in šestega odstavka 62. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 10/10) se nanaša na neskladnost občinskega splošnega akta s trenutno veljavno 
zakonodajo.  

V zvezi s določbo četrtega odstavka 62. člena odloka, v skladu s katero se pri izračunu vode upoštevajo 
neamortizirana minula vlaganja niso v skladu s zakonodajo, saj v prvi vrsti ni mogoče pobotati obveznosti 
iz naslova minulih vlaganj in obveznosti iz naslova bodoče porabe vode. Pogoji za pobot so določeni v 
Obligacijskem zakoniku, ki določa v 311. členu splošne pogoje za pobot. Pobotajo se lahko samo terjatve, 
ki so vzajemne, istovrstne in dospele. Sama bodoča poraba vode po posameznih porabnikih vode, povzroči 
nastanek samostojnih obveznosti plačila porabljene vode, glede na količino.  

V zvezi s določbo šestega odstavka 62. člena odloka, na podlagi katere je potrebno še pred predajo vodovoda 
upravljalcu, financirati sanacijo vodovodnega omrežja je neskladna s zakonodajo, ker financiranje ali 
sofinanciranje posamezne komunalne opreme s strani občanov, kot uporabnikov ni predvidena v Zakonu 
o prostorskem načrtovanju. Obveznost občine je zagotavljanje gradnje komunalne opreme, ki se financira 
skladno s 77. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, iz komunalnega prispevka, proračuna občine, 
proračuna države in iz drugih virov.  

 

Pripravil: Sašo Blatešič, univ.dipl.prav. 

 

 

 

 


