Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/1993), 26. člena
zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93), 15. člena zakona o prekrških (Ur.l. SRS, št.
25/1983, 42/1985, 5/1990 in Ur.l. RS, št. 10/1991, 13/1993, 66/1993), 16. člena Statuta Občine
Kranjska Gora (UVG, št. 17/1999, 28/2000, 15/2002) in 3. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah Občine Kranjska Gora (UVG, št. 11/1995), je Občinski svet občine Kranjska Gora na
39. redni seji dne 21.10.2002 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
Odloka o gospodarski javni službi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda v Občini Kranjska Gora
1. člen
V Odloku o gospodarski javni službi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 22/1999) se besedilo drugega odstavka 2. člena
spremeni tako, da glasi:
» Javna služba odvajanja se izvaja v obliki koncesionirane gospodarske javne službe. Javna
služba čiščenje odpadnih voda se izvaja v okviru režijskega obrata. Investitor javne kanalizacije
mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje upravljalcu.«
Tretji odstavek 2. člena se črta.
2. člen
Besedilo 5. člena se spremni tako, da glasi:
» Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna oseba, katere objekt je s spojnim
kanalom priključen na javno kanalizacijo ali pa mu upravljavec mobilno odstranjuje odpadne
vode.«
3. člen
V 7. členu se v naslovu pod členom za besedo »obveznosti« doda besedi »in pravice«.
Na koncu besedila 7. člena se doda drugi, tretji in četrti odstavek, ki glasi:
»Upravljavec ima uporabniku pravico odpovedati odvajanje in čiščenje odpadnih voda:
-

če uporabnik zaradi rušitve objekta zaprosi za začasno ali trajno zaporo,
če stanje uporabnikovih objektov ogroža življenje in zdravje ljudi,
če niso izpolnjeni pogoji iz soglasja za priključitev,
če uporabnik dovoli drugemu uporabniku priključitev kanalizacije na svoj priključek brez
soglasja upravljavca,
če uporabnik z odpadno vodo odvaja v javno kanalizacijo snovi, navedene v 21. členu tega
odloka,
če uporabnik, ki je po tem odloku dolžan upravljavcu predložiti izvide o izpustu, tega ne stori
oziroma če izvide ni izdelal pooblaščen laboratorij,
če uporabnik ne poravna stroškov storitev niti po pisnem opominu,
če ne izpolnjuje drugih obveznosti po določbah tega odloka.
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Uporabnik je dolžan upravljavcu poravnati stroške prekinitve in ponovne priključitve, kakor tudi
nastalo škodo na objektih in napravah javne kanalizacije.
Pravico do odpiranja jaškov kot tudi do vseh drugih posegov ima izključno upravljavec ali
njegov pooblaščenec.«
4. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da glasi:
»Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna za vse uporabnike pod pogojem, da je tehnično
izvedljiva.
V primeru, da priključitev ni izvedljiva ali pa kanalizacijsko omrežje v bližini obravnavanega
objekta ni zgrajeno, je lastnik do zgraditve javne kanalizacije dolžan interno omrežje za odpadne
vode urediti na drug v skladu z zakonom ustrezen način oziroma po navodilih upravljavca.«
5. člen
Besedilo 17. člena se dopolni z naslednjim besedilom:
1. Predhodno soglasje k lokacijskemu dovoljenju:
Izdelovalec lokacijske dokumentacije predloži vloge za soglasje
- situacije z obarvanim in sosednjim objektom v M 1 : 5000 z vrisanimi vsemi komunalnimi
objekti,
- podatke o izpustu in načinu predčiščenja.
2. Soglasje h gradbenemu dovoljenju:
Investitor mora predložiti:
- projekt PGD objekta (na vpogled)
- projekt komunalnega priključka, k ga mora potrditi upravljavec javne kanalizacije,
- veljavno lokacijsko dovoljenje,
- soglasje posegov na tuja zemljišča za izgradnjo kanalizacijskega priključka oziroma
pravnomočno sodno odločbo, ki nadomesti soglasje.
3. Soglasje k enotnemu gradbenemu dovoljenju:
Investitor mora predložiti vse elemente iz 1. in 2. točke tega člena, razen veljavnega
lokacijskega dovoljenja.
6. člen
V 22. členu se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »odpadnih voda iz
gnojničnih jam in zbiralnikov ter odpadkov z gnojišč. Pri odvajanju teh voda je potrebno
upoštevati veljavne predpise s tega področja in navodila pristojnih inšpekcij.«
7. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z novim, ki glasi:
»Uporabniki javne kanalizacije so dolžni redno plačevati stroške odvajanja in čiščenja odpadnih
in padavinskih voda, od dneva tehnične možnosti priključitve objekta na javno kanalizacijo.
Osnova za obračun kanalščine in čiščenja odpadnih voda je m3 porabljene pitne vode, odčitan na
vodomeru. V primeru, da stranka vodomera nima, se kot osnova za obračun vzame pavšal v
višini 8,4 m3 na osebo.«
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8. člen
Besedilo tretjega odstavka 28. člena se črta.
9. člen
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da glasi:
»Lastnik greznice plačuje praznjenje (mobilni odvoz) in čiščenje grezničnih gošč na čistilni
napravi po ceni, ki jo na predlog upravljalca določi občinski svet.
10. člen
Na koncu 34. člena se besede »javnega podjetja Komunala« nadomesti z besedo »upravljavcev«.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem vestniku Gorenjske in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi.
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