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Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-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. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 
127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11-ORZGJS40), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 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) 
in 56. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 16. redni seji dne 17.6.2021 
sprejel

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI LOGATEC

1. člen

V Odloku o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/13) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe izda pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda, ki določa podrobnejša 
navodila in tehnične normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda ter priključitev na javni vodovod 
(v nadaljevanju: tehnični pravilnik). Tehnični pravilnik se objavi v uradnem glasilu občine in prične veljati petnajsti dan po objavi. Pred 
objavo mora izvajalec javne službe pridobiti soglasje Župana Občine Logatec.«

2. člen

Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Če je v preteklem obračunskem obdobju na odjemnem mestu prišlo do izredno velike porabe zaradi napake na interni vodovodni 
napeljavi, se na vlogo uporabnika za to odjemno mesto za preteklo obračunsko obdobje obračuna vodarina v skladu z naslednjo enačbo:

Qo = O + 10 % x Qd + Qp

kjer oznake pomenijo

Qo   količina pitne vode v m3, za katero se obračuna vodarina
O  osnova v m3

Qd  dejanska poraba pitne vode v preteklem obračunskem obdobju v m3

Qp  poraba pitne vode v predpreteklem obračunskem obdobju v m3

Osnova (O) se določi glede na zmogljivost priključka na odjemnem mestu v skladu s spodnjo preglednico:
PREMER VODOMERA OSNOVA (O)

DN ≤ 20 150 m3

20 < DN < 65 500 m3

65 ≤ DN < 100 1250 m3

100 ≤ DN 2500 m3

3. člen
Drugi odstavek 37. člena se črta.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda iz 5. člena odloka sprejme izvajalec javne službe v enem 
letu od uveljavitve tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Logatec. 
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