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Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Šalovci
ŠALOVCI KÖZSÉG HELYI GAZDASÁGI KÖZSZOLGÁLTATÓ IVÓVÍZELLÁTÁSA MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSA (hung.)
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/2021
Datum sprejema: 22.12.2021
Datum objave: 27.12.2021
Datum začetka veljavnosti: 11.01.2022

Na podlagi 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS – 1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-
ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-
1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZP
Načrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,  108/09, 108/09 – ZP Načrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17 GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US,
32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20-ZIUOPDVE in 5/21-odl.US), Uredbe o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, št. 88/2012), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), 18. ter 90.
člena Statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2018) in 5. člena Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 9/2007) je Občinski svet Občine Šalovci
na svoji 22. redni seji, dne 22. decembra 2021 sprejel
 

ODLOK
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI ŠALOVCI

 
1. člen

V Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Šalovci
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2020) se spremeni prvi odstavek 41. člena tako, da se glasi:

»41. člen
(prekrški)

(1) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 500,00 eurov če:
·  ne priključi stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod v skladu z določili 11. člena
tega odloka;
·  če gradi, rekonstruira, prestavi, zamenja, ali popravi, priključek ali obračunski vodomer stavbe ali
gradbenega inženirskega objekta v nasprotju z 6. in 7. točko 11. člena tega odloka;
·  odstrani priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta v nasprotju z določili 13. člena tega
odloka;
·  ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim
vodovodom (četrta alineja tretje točke in četrta točka 23. člena tega odloka);
·  ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do odčitavanja, pregleda, vzdrževanja ali zamenjave
obračunskega vodomera (šesta alineja tretje točke in četrta točka 23. člena tega odloka);
·  ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za izvajanje rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod (sedma alineja tretje točke in četrta točka 23.
člena tega odloka);
·  ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo (dvanajsta alineja
23. člena tega odloka);
·  ne uredi odjemnega mesta v skladu z zahtevami upravljavca javnega vodovoda (trinajsta alineja 23.
člena tega odloka);
·  ne dovoli prehoda upravljavcu javnega vodovoda za dostop do javnega vodovoda v skladu z določili
prve točke 24. člena tega odloka;
·  odvzema vodo iz hidrantov na javnem vodovodnem omrežju v nasprotju z določili 25. člena tega
odloka;
·  uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v nasprotju z določili 26. člena tega odloka;
·  se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v nasprotju z določili tega odloka;
·  pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje pri upravljavcu javnega vodovoda ne pridobi podatkov o
poteku javnega vodovoda in soglasja s pogoji za izvedbo del (prva, druga in tretja točka 30. člena).«
 

2. člen
(objava odloka in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6071
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=30364f3f-f4a0-4e4e-89b5-fb9002f3112d
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=804f2b69-9f3e-4894-8673-d8f25516d845
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Številka: 007-1/2020-6
Datum: 22. 12. 2021
 

 Občina Šalovci
 Iztok Fartek, župan

 
A Helyi Önkormányzati Törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 94/07. sz. – egységes szerkezetbe foglalt
szöveg, 76/08., 79/09., 51/10. és 40/12. – ZUJF, 14/15.– ZUUJFO, 11/18. – ZSPDSLS – 1, 30/18.,
61/20.-ZIUZEOP-A és 80/20.-ZIUOOPE szám) 21., 29., 61. és 62. cikke, a gazdasági közszolgálatokról
szóló törvény /ZGJS/ (a SzK Hivatalos Közlönye 32/93., 30/98.- ZZLPPO, 127/06. - ZJZP és 38/10.-
ZUKN, valamint 57/11. szám) 3. és 7. cikke, a Környezetvédelmi Törvény (SzK Hivatalos Közlönye
39/06. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 49/06. – ZmetD, 66/06. – AB határozat, 33/07. –
ZPNačrt, 57/08. – ZFO-1A, 70/08., 108/09., 108/09. – ZP Načrt-A 48/12., 57/12., 92/13., 56/15.,
102/15., 30/16., 61/17. - GZ, 21/18. – ZNOrg, 84/18. – ZIURKOE és 158/20. szám) 149. cikke, a
szabálysértésekről szóló törvény /ZP-1/ (SzK Hivatalos Közlönye 29/11. – egységes szerkezetbe foglalt
szöveg, 21/13., 111/13., 74/14. – AB határozat, 92/14. – AB határozat, 32/16., 15/17. – AB határozat, 
73/19. – AB határozat, 175/20.-ZIUOPDVE és 5/21-AB határozat szám), az ivóvízellátásról szóló
rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 88/2012. szám), Rendelet az önkormányzati környezetvédelmi
kötelező közszolgáltatások árképzésének módszertanáról (SzK Hivatalos Közlönye 87/12., 109/12.,
76/17. és 78/19. szám), a Šalovci Község Alapszabályzatának (a Szlovén Önkormányzatok Hivatalos
Lapja 34/18. sz.) 18. és 90. cikke, és a gazdasági közszolgálatokról szóló rendelet (a SzK Hivatalos
Lapja 9/2007. szám) 5. cikke alapján a Šalovci Község Községi Tanácsa 2021. december 22-én
megtartott 22. ülésén elfogadásra került a
 

ŠALOVCI KÖZSÉG HELYI GAZDASÁGI KÖZSZOLGÁLTATÓ IVÓVÍZELLÁTÁSA MÓDJÁRÓL
SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

 
1. cikk

A Rendelet a helyi gazdasági közszolgáltató ivóvízellátása módjáról Šalovci község területén (Szlovén
községek hivatalos közlönye, 70/2020. sz.)  41. cikkében az első bekezdés a következőképpen
módosul:

„41. cikk
(vétségek)

(1) A jogi személy, az egyéni vállalkozó és a tevékenységet önállóan folytató magánszemély 1500,00
EUR pénzbírsággal sújtható, a felelős személyük pedig 500,00 EUR pénzbírsággal, ha:
·  ha a jelen rendelet 11. cikkében foglaltakkal összhangban az épületet vagy a mélyépítési
létesítményt nem köti rá a nyilvános vízvezetékre,
·  ha építi, rekonstruálja, áthelyezi, kicseréli vagy javítja az épület vagy mélyépítési létesítmény
csatlakozását vagy számlázási vízmérőjét, a jelen rendelet 11. cikkének 6. és 7. pontjával ellentétben;
·  ha a jelen rendelet 13. cikkében foglaltakkal ellentétben eltávolítja az épület vagy a mélyépítési
létesítmény csatlakoztatását,
·  a közszolgáltató számára a földterületén nem biztosítja a nyilvános vízvezetékkel kapcsolatos
munkák elvégzéséhez való hozzáférést (jelen rendelet 23. cikke 4. pontja és a 3. pontjának negyedik
francia bekezdése),
·  a közszolgáltató számára nem biztosítja a számlázási vízmérő leolvasását, ellenőrzését,
karbantartását vagy cseréjét (jelen rendelet 23. cikkének 4. pontja és a 3. pont hatodik francia
bekezdése),
·  a közszolgáltató számára nem biztosítja a hozzáférést az épület vagy a mélyépítési létesítmény
nyilvános vízvezetékhez való csatlakozásán végzett karbantartási munkálatokhoz (jelen rendelet 23.
cikkének 4. pontja és a 3. pont hetedik francia bekezdése),
·  nem veszi figyelembe a közzétett takarékoskodási intézkedéseket az ivóvízellátás zavara esetén
(jelen rendelet 23. cikkének tizenkettedik francia bekezdése),
·  fogyasztási pontot nem hozza rendbe a közüzemi szolgáltató követelményeinek megfelelően (jelen
rendelet 23. cikkének tizenharmadik francia bekezdése);
·  a nyilvános vízvezeték kezelőjének nem engedélyezi a nyilvános vízvezetékhez való hozzáférését
jelen rendelet 24. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban;
·  a nyilvános vízvezeték-hálózat tűzcsapjain a jelen rendelet 25. cikke rendelkezéseivel ellentétben
vesz el vizet;
·  a nyilvános vízvezeték-hálózat tűzcsapjából a jelen rendelet 26. cikke rendelkezéseivel ellentétben
használja a vízet,
·  a jelen rendelet rendelkezéseivel ellentétben szerzi a vizet a nyilvános vízvezetékből,
·  a karbantartási munkálatok vagy az építkezés megkezdése előtt a nyilvános vízvezeték kezelőjétől
nem szerez információt a nyilvános és hozzájárulást a munkák kivitelezésének feltételeivel (a 30. cikk
1., 2. és 3. pontja).”
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2. cikk
(a rendelet közzététele és hatálybalépése)

Jelen rendelet a Szlovén Községek Hivatalos Közlönyben történő közzétételt követő 15. napon lép
hatályba.
 
Szám: 007-1/2020-6
Šalovci, 2021. 12. 22.
 

Šalovci Község polgármestere
Fartek Iztok


