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26.  

 
 
OBČINA LJUTOMER  
VOLILNA KOMISIJA  
 
 
Ob upoštevanju, da je članu Občinskega sveta Občine Ljutomer, Boštjanu Pihlarju,  roj. 25. 6. 1974, 
stanujočemu Užiška ulica 2 b, 9240 Ljutomer, na podlagi 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 
94/2007 – uradno prečiščeno besedilo,  76/2008, 79/09, 51/10,  ) zaradi odstopa,  prenehal mandat člana 
Občinskega sveta Občine Ljutomer,  je Občinska volilna komisija Občine Ljutomer, na podlagi 30. člena Zakona 
o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo,  45/2008 in 83/2012)  
 
 

U G O T O V I L A  
 

 
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Ljutomer prešel na naslednjo kandidatko z liste SMC – Stranka 
Mira Cerarja v  I. volilni enoti, to je: Sara KARBA, roj. 29. 12. 1983, stanujoča Soboška cesta 8, Ljutomer.  
 
Kandidatka je dne 16. 6. 2015 podala izjavo, ki jo je volilna komisija prejela dne 18. 6. 2015, da sprejema 
funkcijo članice Občinskega sveta Občine Ljutomer za preostanek mandatne dobe.  
 
 
Številka: 032-7/2015-421-6 
Datum:   23. 6. 2015  
 
 
          Predsednik:  
      Občinske volilne komisije Občine Ljutomer:  
          Jožef PANIČ, univ. dipl. prav.,l.r. 
 
 

27. 

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011 - UPB, 14/2013 in 
101/2013), 17. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN, (Ur.l. RS, št. 114/2005 - UPB, 
90/2007, 102/2007, 40/12 - ZUJF in 17/14), 35. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer 
št. 11/2009, 7/2011 in 1/2013) ter 10. člena Odloka o proračunu Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine 
Ljutomer št. 1/2015), je Občinski svet Občine Ljutomer na 5. redni seji, 23. 6. 2015 sprejel  
 
 

ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE 
OBČINE LJUTOMER V LETU 2015 

 
 

1. člen  
Za odpravo posledic naravne nesreče neurji, neviht in močnega dežja ter zemeljskih plazov v septembru 2014 in 
v maju 2015 se iz sredstev proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini 99.300 EUR. 
 

2. člen 
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka, se namenjajo za sanacijo plazu, Cuber 19 in nujna 
intervencijska dela na cestah kot posledica naravnih nesreč v septembru 2014 – neurja z nevihtami, močnim 
dežjem, poplavami in plazovi, ter neurja z močnim dežjem v maju 2015.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199979&stevilka=3758
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3. člen 

Sredstva se črpajo v skladu z roki zapadlosti obveznosti do izvajalcev intervencijskih del in do dobaviteljev 
intervencijskih materialov in opreme. 

 
4. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
Številka: 843/2015-69 
Datum:   23. 6. 2015 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

28. 

 
 
70/08- ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B in 57/12-
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/2013-Skl.US:U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč 
(Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 
18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09, 7/11 in 2/13) je Občinski svet 
Občine Ljutomer na 5. redni seji,  23. 6. 2015 sprejel 
 
 

ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE LJUTOMER 

 
 

I. SPLOŠNI DOLOČBI 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) in 
podlage za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer, ki so določene v programu 
opremljanja. Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Ljutomer. 
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:  

 obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme, 
 izračunane skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih 

območjih, 
 preračun obračunskih stroškov na enoto mere parcele in na enoto mere neto tlorisne površine objekta 

po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih, 
 podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, kot so: razmerje med deležem  parcele in 

deležem neto tlorisne površine, faktor dejavnosti objekta, 
 olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov, 
 način plačila komunalnega prispevka 

 
2. člen 

(predmet komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Ljutomer, ki: 

 se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, možnostjo priključitve na 
čistilno napravo in/ali omrežjem cest. 

 se jim povečuje neto tlorisna površina, 
 se jim spreminja namembnost. 

 
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
3. člen 

(opredelitev pojmov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 
a) Komunalna oprema je po tem odloku: 
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 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja 

 objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 
b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V 
višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom 
komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo. 
c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na novo 
priključuje na komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo 
namembnost. 
d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja 
priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.  
e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz 
sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance. 
f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je 
objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se 
šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. 
g) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. 
h) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen 
objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov. 
i) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino. 

 
4. člen 

(pomen pojmov in kratic) 
V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen: 
KPij  znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne  
  opreme na posameznem obračunskem območju 
Aparcela  površina parcele 
Atlorisna  neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po 

standardu SIST ISO 9836 
Dp  delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka 
Dt  delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka 
Kdejavnost  faktor dejavnosti 
Cpij  obračunski stroški, preračunani na m

2
 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto 

komunalne opreme 
Ctij obračunski stroški, preračunani na m

2
 neto tlorisne površine objekta na obračunskem 

območju za posamezno vrsto komunalne opreme 
i  posamezna vrsta komunalne opreme 
j  posamezno obračunsko območje 

 
5. člen 

(obračunsko območje) 
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa 
opremljanja.  
Karta 1 – Vodovod - Pregledna karta obračunskih območij;  
Karta 2 – Kanalizacija - Pregledna karta obračunskih območij;  
Karta 3 – Čistilna naprava - Pregledna karta obračunskega območja;  
Karta 4 – Ceste - Pregledna karta obračunskih območij; 
(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti 
priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem 
objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost 
objekta s komunalno opremo.  
(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost 
priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni prispevek 
odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo. 
 

6. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 

Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril: 
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 površina stavbnega zemljišča, 
 neto tlorisna površina objekta, 
 opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, 
 namembnost objekta in 
 izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 

 
7. člen 

(površina parcele) 
(1) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva površina parcele. Ta se za objekte, za katere se pridobiva 
gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih 
prostorskih aktov Občine Ljutomer. 
(2) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti se parcela za odmero komunalnega prispevka 
določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta. 
(3) V primerih, ko parcele objekta ni možno določiti (več objektov na eni parceli, objekt ne potrebuje 
gradbenega dovoljenja, objekt ni na stavbnem zemljišču, starejši objekt pridobiva novo vrsto komunalne 
opreme ipd.), se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s 
faktorjem 1,5.  

 
8. člen 

(neto tlorisna površina objekta) 
(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 
9836. Podatek se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega 
pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije oz. razpoložljive dokumentacije. 
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni 
prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0. 

 
9. člen 

(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta) 
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju 
opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7. 

 
10. člen 

(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo) 
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja: 
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem, če je iz 
projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oz. če upravljavec 
posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi 
ali izboljšati del javnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega omrežja, objekt ni opremljen z vodovodnim in/ali 
kanalizacijskim omrežjem. 
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s 
cestnim omrežjem. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega 
cestnega omrežja, se šteje, da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem. 
(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, 
kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljavca z namenom omogočitve priključitve objekta na 
obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta. 
 

11. člen 
(faktor dejavnosti) 

(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi različne vrednosti 
faktorja dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo 
enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena. 
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za 
vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih: 
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Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta 

Vrsta objekta Kdejavnosti Oznaka v klasifikaciji  
objektov CC-SI 

Enostanovanjske stavbe 
   - enostanovanjske stavbe 

 
1,00 

111 
11100 

Večstanovanjske stavbe 
   - dvostanovanjske stavbe 
   - tri- in večstanovanjske stavbe 
   - stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 

 
1,00 
1,00 
1,00 

112 
11210 
11221 
11222 

Stanovanjske stavbe za posebne namene 
   - stanovanjske stavbe za posebne namene 

 
1,00 

113 
11300 

Gostinske stavbe 
   - hotelske in podobne gostinske stavbe 
   - gostilne, restavracije in točilnice 
   - druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 

 
1,10 
1,10 
1,10 

121 
12111 
12112 
12120 

Upravne in pisarniške stavbe 
   - stavbe javne uprave 
   - stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
   - druge upravne in pisarniške stavbe 

 
1,00 
1,20 
1,00 

122 
12201 
12202 
12203 

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
   - trgovske stavbe 
   - sejemske dvorane, razstavišča 
   - bencinski servisi 
   - stavbe za druge storitvene dejavnosti 

 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 

123 
12301 
12302 
12303 
12304 

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 
   - postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 
ter z njimi povezane stavbe 
   - garažne stavbe 

 
 

1,00 
 

0,70 

124 
 

12410 
 

12420 

Industrijske stavbe in skladišča 
   - industrijske stavbe 
   - rezervoarji, silosi in skladišča 

 
1,00 
1,00 

125 
12510 
12520 

Stavbe splošnega družbenega pomena 
   - stavbe za kulturo in razvedrilo 
   - muzeji in knjižnice 
   - stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
   - stavbe za zdravstvo 
   - športne dvorane 

 
0,90 
0,90 
0,90 

 
0,90 
0,90 

126 
12610 
12620 
12630 

 
12640 
12650 

Druge nestanovanjske stavbe 
   - stavbe za rastlinsko pridelavo 
   - stavbe za rejo živali 
   - stavbe za spravilo pridelka 
   - druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
   - stavbe za opravljanje verskih obredov 
   - pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 
   - kulturni spomeniki 
   - druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 

 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 

127 
12711 
12712 
12713 
12714 
12721 
12722 
12730 
12740 

 
Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 
1,00. 

 
12. člen 

(skupni in obračunski stroški) 
Prikaz skupnih stroškov (Ss) in obračunskih stroškov (Os) obstoječe in nove komunalne opreme je razviden iz 
preglednice 2.  
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Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe in nove komunalne opreme 

Vrsta komunalne opreme 
Obračunsko 

območje 
Skupni stroški 

(v EUR) 

Obračunski 
stroški 
(v EUR) 

1. Vodovod VOD 7.315.243 6.921.490 

2. Kanalizacija    

   - omrežje Ljutomer KA1 8.393.852 5.195.379 

   - omrežje Stročja vas KA2 941.055 310.320 

3. Čistilna naprava ČIS 1.833.236 658.245 

4. Cestno omrežje    

  - mesto Ljutomer CE1 10.252.925 8.621.524 

  - ostala naselja CE2 23.371.218 8.854.270 

    

a. Vodovod – OPPN Puchova cona VOD-PUC 99.752 73.468 

b. Kanalizacija – OPPN Puchova cona KAN-PUC 268.987 212.892 

c. Cestno omrežje – OPPN Puchova cona CES-PUC 1.228.664 951.043 

 
13. člen 

(časovni načrt) 
(1) Predvidena komunalna oprema, ki je že vključena v obračunsko območje za vodovod ima naslednji časovni 
načrt: 
Vodovodni Sistem C: 

 pridobitev stvarnih pravic:  pridobljene 
 projektna dokumentacija:   izdelana 
 gradnja komunalne opreme:  v teku 
 uporabno dovoljenje:   do konca l. 2015 

Komunalna oprema v območju OPPN za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru:  
 pridobitev stvarnih pravic:  pridobljene 
 projektna dokumentacija:   v skladu s proračunskimi zmožnostmi 
 gradnja komunalne opreme:  v skladu s proračunskimi zmožnostmi 
 uporabno dovoljenje:   v skladu s proračunskimi zmožnostmi 

(2) Komunalni prispevek znotraj območja OPPN za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru se obračuna 
samo na tistih parcelah, ki so v času izdajanja odločbe že komunalno opremljene s komunalno opremo, kot jo 
predvideva prostorski akt. 

 
14. člen 

(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine objekta) 
Stroški opremljanja m

2
 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, 

pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 
10. člena tega odloka in grafične priloge programa opremljanja. 
 
Preglednica 3: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto komunalne opreme  

Vrsta komunalne opreme 
Obračunsko 

območje 
Cpij 

(v EUR/m
2
) 

Ctij 
(v EUR/m

2
) 

1. Vodovod VOD 1,256 4,974 

2. Kanalizacija    

   - omrežje Ljutomer KA1 2,280 7,154 

   - omrežje Stročja vas KA2 1,146 5,704 

3. Čistilna naprava ČIS 0,245 0,740 

4. Cestno omrežje    

  - mesto Ljutomer CE1 6,515 16,240 

  - ostala naselja CE2 2,090 10,148 

    

a. Vodovod – OPPN Puchova cona VOD-PUC 0,540 0,675 

b. Kanalizacija – OPPN Puchova cona KAN-PUC 1,564 1,955 

c. Cestno omrežje – OPPN Puchova cona CES-PUC 6,986 8,732 
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15. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 

Stroški opremljanja m
2
 parcele (Cpij) in stroški opremljanja m

2
 neto tlorisne površine objektov (Ctij) s 

posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju  se pri odmeri komunalnega 
prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v 
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 

 
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
16. člen 

(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi obračunskih območij ugotovi, na katero vrsto 
komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oz. mu je omogočena uporaba določene vrste 
komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, 
pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun: 
 
KPij = Aparcela × Cpij × Dp  +  Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt 
 

17. člen 
(izračun celotnega komunalnega prispevka)  

(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste 
komunalne opreme na naslednji način:  
KP = Σ KPij 
(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu. 
 

18. člen 
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 

(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu 
prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, 
rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem 
objekta. V kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa 
se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan. 
 
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način  
KPi = KPnovo stanje objekta - KPstaro stanje objekta 

 
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo. 
(3) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti 
iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri izračunu novega 
komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega 
prispevka je na strani investitorja. 
(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, se poleg določb 
predhodnega odstavka tega člena upoštevajo tudi že plačane obveznosti iz naslova plačila komunalnega 
prispevka v delu obračuna neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova 
komunalnega prispevka je na strani investitorja. Investitor mora ob tem tudi  predložiti projekt za odstranitev 
starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v 
nasprotnem primeru (da ga investitor predloži kot samostojen dokument) pa mora investitor projektu za 
odstranitev objekta predložiti tudi gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta. 
(5) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija 
izvedena oz. se izvaja, odmeri na podlagi posebnega programa opremljanja, ki je bil sprejet posebej samo za to 
komunalno opremo in samo za to območje, in na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in 
obračunske stroške ter ostale parametre, potrebne za odmero. 
 

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

19. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. 
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(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora 
biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero 
komunalnega prispevka. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega 
zemljišča se lahko za vhodne podatke uporabi tudi uradne evidence. 
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne 
enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora biti obvestilu upravne 
enote priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega 
prispevka. 

 
20. člen 

(izdaja odločbe o odmeri) 
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge. 
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za 
odločitev o pritožbi je 30 dni. 
 

21. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 

(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o 
medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se določi tudi 
rok za priključitev objekta na komunalno opremo. 
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil 
komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o 
opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank. S pogodbo se 
določi predvsem rok zgraditve in priključitve objekta na komunalno opremo. 
 

22. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 
30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih 
razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi. 
(2) Župan lahko odobri obročno odplačevanje komunalnega prispevka v največ petih (5) enakih obrokih, za 
dobo plačevanja največ dveh (2) let od podpisa pogodbe. 
(3) Do obročnega odplačevanja so upravičeni zavezanci, katerih odmerjeni komunalni prispevek znaša več kot 
10.000 EUR. Občina in zavezanec skleneta pogodbo o obročnem odplačevanju komunalnega prispevka, s katero 
se določijo medsebojne pravice in obveznosti, ter obvezna predložitev bančne garancije za zavarovanje plačila 
obrokov. Prvi obrok je zavezanec dolžan plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja, ostale obroke pa na vsakih 
sledečih 6 mesecev po enega.  
(4) Do obročnega odplačevanje so upravičeni tudi zavezanci, ki priključujejo že obstoječe stavbe na 
novozgrajeno komunalno opremo. V tem primeru so upravičeni do obročnega odplačevanja v največ dvanajstih 
(12) enakih obrokih, za dobo plačevanja največ eno (1) leto od podpisa pogodbe. 
(5) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za 
izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen 
do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na 
vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o vračilu. Zavezanec mora k vlogi priložiti 
ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno 
dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni 
organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti. 
 

23. člen 
(stroški priključevanja) 

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno 
opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključkov niso predmet 
odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja. 



URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER 
št. 3/2015, 30. junij 2015 

 

10 
 

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

24. člen 
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka) 

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture. 
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za izobraževanje 
(oznaka 1263 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in zdravstvo (oznaka 1264) po predpisih o 
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. 
(3) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ko je zavezanec za plačilo Občina Ljutomer. Če je Občina 
Ljutomer solastnica obstoječe zgradbe ali soinvestitorka nove zgradbe se komunalni prispevek ne plača v 
enakem deležu, kot je delež občine v skupni površini objekta. 
(4) Komunalni prispevek se ne plača v primeru gradnje objektov, ki se gradijo na podlagi stavbne pravice pod 
pogojem, da se ti objekti gradijo na zemljiščih v lasti Občine Ljutomer in po poteku stavbne pravice preidejo v 
last Občine Ljutomer. 
 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

25. člen 
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka) 

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj 
veljavnih predpisih samo v kolikor bi bil tak izračun za stranko ugodnejši. V nasprotnem primeru se uporabijo 
določila tega odloka. 
 

26. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/10 in 5/11). 
 

27. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
 
Številka: 3506/2015-10-67 
Datum:   23. 6. 2015 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 



URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER 
št. 3/2015, 30. junij 2015 

 

11 
 

 

29. 

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07– UPB2, 76/2008, 79/2009, 
51/2010 in 40/2012 - ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011-ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 – UPB1, 49/2006 - ZMetD, 66/2006-odl.US, 33/2007 - ZPNačrt,57/2008-ZFO-  
1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009 - ZPNačrtA, 48/2012, 57/2012 in 92/2013), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-
1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 21/2013, 111/2013, 74/14-odl. US in 92/14- odl. US), Uredbe o oskrbi s 
pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012), Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Odloku o lokalnih občinskih 
gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/2015) in 18. členu Statuta 
Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, 7/2011, 2/2013) je Občinski svet Občine 
Ljutomer na 5. redni seji, 23. 6. 2015 sprejel 
 

 
ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER 

 
1. člen 

(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 
(javna služba) 

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno 
vodo (v nadaljevanju: javna služba) v Občini Ljutomer (v nadaljevanju: občina). 
(2) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega 
vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih 
inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali se 
zagotavlja iz javnega vodovoda, če: 

1. se voda uporabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za katerega je treba pridobiti vodno pravico v 
skladu s predpisom, ki ureja vode, in 

2. iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za 
javno službo šteje: 

1. oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali 
občinske javne službe, 

2. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih površin, 
3. oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo, 
4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi, in 
5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki pripadajo stavbi iz drugega odstavka tega člena, 

če letna količina ne presega 50m
3
. 

 
3. člen 

(oskrbovana območja) 
Občina zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo na naslednjih območjih: 
1. OBMOČJE 1: območje javnega vodovoda, kjer se v skladu s prvim in drugim odstavkom 9. člena Uredbe o 
oskrbi s pitno vodo  izvaja javna služba (več kot 5 prebivalcev/ha (območje z več kot 50 prebivalci) ali povprečna 
zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 10 m3 pitne vode na dan). Gre za območja, kjer je zagotavljanje javne 
službe obvezno in sicer: 

območje 1.1  aglomeracije  ime aglomeracije   naselja 
       489  Cven    Novi Cven 
   482  Krapje    Krapje – del 
   491  Krapje    Krapje del 
   507  Krapje    Cven 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20061682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20062089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20062856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20071761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133337
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO2537&pogled=strokovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO2537&pogled=strokovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED6071&pogled=strokovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED6071&pogled=strokovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED6060&pogled=strokovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED6060&pogled=strokovni
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   518  Mota    Mota 
   458  Šalinci    Šalinci-del 
   459  Šalinci    Grlava 
         Krištanci 
         Šalinci-del 
   472  Noršinci pri Ljutomeru  Noršinci 
         Babinci 
   493  Zgornji Kamenščak  Ljutomer 
         Sp. Kamenščak 
         Cezanejvci – del 
   424  Precetinci   Precetinci – del 
   412  Precetinci   Precetinci – del 
   430  Radoslavci   Radoslavci – del 
   433  Vogričevci   Vogričevci – del 
         Radoslavci – del 
   434  Vogričevci   Vogričevci – del 
   441  Branoslavci   Branoslavci – del 
   443  Branoslavci   Branoslavci – del 
   448  Zgornji Kamenščak  Stara cesta 
         Vidanovci – del 
         Mekotnjak – del 
   451  Mekotnjak   Mekotnjak – del 
   455  Cezanjevci   Cezanjevci – del 
   501  Podgradje   Podgradje – del 
   522  Pristava    Pristava 
         Stročja vas – del 
   527  Veščica    Stročja vas – del 
         Presika 
         Nunska Graba 
         Rinčetova Graba  

         Globoka – del 
         Gresovščak – del 
         Jeruzalem – del 
         Plešivica – del 
         Ilovci – del 
   530   Šprinc    Globoka - del 

 
območje 1.2  aglomeracije  ime aglomeracije    Naselja 
   452  Mekotnjak   Mekotnjak – del 
   456  Mekotnjak   Mekotnjak – del 
   162  Pršetinci    Desnjak – del 
   177  Žerovinci   Desnjak – del 
   219  Radomerščak   Radomerščak – del 
   211  Žerovinci   Radomerščak – del 
   471  Radomerščak   Radomerščak – del 
   474  Železne dveri   Železne dveri – del 
         Cuber – del 
   477  Gresovščak   Gresovščak – del 
   475  Miklavž pri Ormožu  Gresovščak – del 
         Plešivica – del 
         Jeruzalem – del 
   499  Slamnjak   Slamnjak – del 
         Podgradje – del 
   517  Nunska Graba   Nunska Graba – del 

   520  Rinčetova Graba   Nunska Graba – del 
         Rinčetova Graba – del 
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2. OBMOČJE 2: območje javnega vodovoda, kjer je v skladu s prvim in drugim odstavkom 9. člena Uredbe o 
oskrbi s pitno vodo predvideno izvajanje javne službe: 

območje 2   aglomeracije ime aglomeracije     Naselja 
   402  Trnovci    Bodislavci – del 
   398  Moravci v S. Goricah  Bodislavci – del 
         Mala Nedelja – del 
         Bučkovci – del 
         Moravci c S. goricah – del 
         Drakovci – del 
   382  Mali Moravščak   Drakovci – del 
   377  Senčak    Moravci c S. goricah – del 
   378  Terbegovci   Drakovci – del 
   403  Kuršinci    Bučkovci – del 
         Kuršinci – del 
   404  Kuršinci    Kuršinci - del 
 

3. OBMOČJE 3: območje javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja, čeprav ne gre za območje javnega 
vodovoda iz 1. točke tega odstavka: 
                 Rinčetova Graba – del 

         Nunska Graba – del 
         Slamnjak – del 
         Presika – del 
         Šalinci – del 
         Branoslavci – del 
         Radoslavci – del 

 
4. OBMOČJE 4: območje javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe, čeprav ne gre za območja 
javnega vodovoda iz 2. točke tega odstavka: 
         Vidanovci – del 
         Radoslavci – del 
         Godemarci 
         Bodislavci 
         Moravci c S. goricah – del 
         Drakovci – del 
         Bučkovci – del 
         Kuršinci - de 

 
Sestavni del tega odloka je temeljna topografska karta oskrbovalnih območij, kjer občina zagotavlja oskrbo s 
pitno vodo. 
 

4. člen 
(uporabniki javne službe) 

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen 
na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna služba. 
(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt v solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe 
iz prejšnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med njimi dosežen pisni dogovor. 
(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih 
stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev 
stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb. 
(4) Uporabniki javne službe iz 1. in 2. točke četrtega odstavka 2. člena tega odloka so izvajalci državnih ali 
občinskih javnih služb ali upravljavci javnih površin, za katere se uporablja pitna voda, ki se odvzema iz javnega 
vodovoda. 
(5) Uporabnik javne službe iz 3. in 4. točke četrtega odstavka 2. člena tega odloka je občina. 
(6) Evidentiranje količine odvzete pitne vode iz javnega vodovoda, določitev plačnika ter plačilo storitev javne 
službe za uporabnike javne službe iz četrtega in petega odstavka tega člena se izvaja v skladu z določili tega 
odloka. 
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5. člen 

(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega: 

 organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,  

 vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorska razporeditev, 

 pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,  

 pravice in obveznosti uporabnikov,  

 vire financiranja javne službe, 

 vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine, 

 cene storitev javne službe, 

 javna pooblastila izvajalca javne službe, 

 nadzor nad izvajanjem javne službe, 

 predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka, 

 kazenske določbe, 

 prehodne in končne določbe. 
 

6. člen 
(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem 
odlokom, se uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.  
 

7. člen 
(pomen izrazov) 

V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in 
v zakonu, ki ureja varstvo okolja in na njuni podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi. 
 
2 Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe 
 

8. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 

(1) Javna služba se opravlja v obliki javnega podjetja na celotnem območju občine Ljutomer. 
(2) Izvajalec javne službe iz prvega odstavka tega člena je upravljavec javnega vodovoda na območju celotne 
občine, kjer zagotavljajo opravljanje javne službe. 
 
3 Vrste in obseg storitev javne službe  
 

9. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 

(1) V okviru storitev javne službe upravljavec javnega vodovoda zagotavlja: 
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki 

urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo, 
2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne 

službe, 
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,  
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v 

skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari, 
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod, ki niso daljši od 200m, 
6. vodenje evidenc v skladu z določili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo, 
7. poročanje v skladu z določili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo, 
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z določili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo, 
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, 
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo, 
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za 

oskrbo s pitno vodo in monitoring zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s 
pitno vodo, če se ta odvzame iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije, 

12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo 
vodovarstvena območja, 
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13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda, 
14. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki 

urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja, 
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim 

stanjem stavb na območju javnega vodovoda in  
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe. 

(2) Redno vzdrževanje priključkov iz pete točke prvega odstavka tega člena obsega: 

 preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno 
ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da je priključek vodotesen, 

 zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje, in 

 interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na 
priključku, okvare obračunskega vodomera in podobno).  

 
10. člen 

(program oskrbe s pitno vodo) 
(1) Javna služba se izvaja v skladu s programom oskrbe s pitno vodo, ki ga mora pripraviti izvajalec javne službe 
v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.  
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnikom javne službe omogočiti vpogled v potrjen program oskrbe s pitno 
vodo na sedežu izvajalca javne službe.   
 
4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe 
 
4.1 Opremljenost naselij z javnim vodovodom 
 

11. člen 
(opremljenost naselij) 

(1) Območje naselij poselitve s petdeset (50) ali več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve 
večjo od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar mora biti opremljeno z javnim vodovodom. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim vodovodom opremljeno tudi območje poselitve z manj kot 
petdeset (50) prebivalcev s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve manjšo ali enako pet prebivalcev s 
stalnim prebivališčem na hektar, razen če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali 
samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena 
naslednja pogoja: 

1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje manj kot petdeset (50) prebivalcev s stalnim 
prebivališčem in 

2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša od 10m
3
 pitne vode na dan. 

(3) Predvidena poselitvena območja morajo biti pred začetkom uporabe stavb na njih opremljena z javnim 
vodovodom, če je predvideno, da bodo na njih izpolnjeni pogoji iz prvega ali drugega odstavka tega člena. 
 
4.1.1 Oskrba s pitno vodo v naselju, ki je opremljeno z javnim vodovodom 
 

12. člen 
 (priključitev na javni vodovod) 

(1) Na območju, kjer je zgrajen javni vodovod in je oddaljenost stavbe oz. gradbeno inženirskega objekta iz 
drugega odstavka 2. člena tega odloka od javnega vodovoda enaka ali manjša od 200 m, je priključitev stavbe 
oz. gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod obvezna  v skladu z določili tega odloka. 
(2) Izvajalec v primeru nastanka ali ugotovitve pogojev za priključitev na javni vodovod, bodočega uporabnika 
obvesti, da je priključitev njegove stavbe na javni vodovod obvezna in mu določi pogoje za izdajo soglasja za 
priključitev, ki jih določa ta odlok in tehnični pravilnik ter mu določi rok za priključitev na javni vodovod. Rok za 
priključitev ne sme biti daljši od 6 mesecev. 
(3) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora 
biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom. Lahko pa ima stavba tudi več 
vodovodnih priključkov ob pogojih, ki so predpisani s tehničnim pravilnikom. 
(4) V primeru opravljanja dejavnosti v stavbi mora biti za posamezen del stavbe (stanovanjske in poslovne) 
zagotavljeno merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri. 
(5) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenim inženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred 
odjemnim mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe. 
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(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena se v primerih, ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih 
stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika, s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje 
več stavb, lahko zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu. 
(7) Možen je tudi začasen priključek na javni vodovod ob pogojih določenih s tehničnim pravilnikom. 
(8) Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta, ki se priključuje na javni vodovod. 
(9) Z dnem možnosti priključitve na javni vodovod in oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda stranki preneha 
vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo.  
 

13. člen 
(postopek priključitve) 

(1) Pred priključitvijo objekta na javni vodovod mora bodoči uporabnik na Občino podati vlogo za priključitev. 
Občina uporabniku izda ustrezno odločbo v skladu z veljavnimi predpisi. 
(2) Izvajalec lahko priključi objekt na javni vodovod šele takrat, ko uporabnik izpolni vse pogoje določene s 
soglasjem in Občini poravna komunalni prispevek.  
(3) Izvajalec mora uporabniku obstoječega objekta namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in 
mesto namestitve določajo pogoji v izdanem soglasju za priključitev na javni vodovod  skladno z določili 
tehničnega pravilnika. 
(4) Stroške namestitve obračunskega vodomera in ostale nastale stroške izvedbe priključka na javni vodovod, 
krije uporabnik. 

 
14. člen 

(zamenjava obračunskega vodomera) 
(1) Upravljavec je dolžan izvajati redno menjavo in kontrolo obračunskih vodomerov ob predhodnem obvestilu 
uporabniku, skladno z veljavno zakonodajo. 
(2) Upravljavec lahko poškodovan obračunski vodomer, v nujnem primeru zamenja brez predhodnega obvestila 
uporabniku, uporabnika pa je o tem dolžan naknadno obvestiti v roku 15 dni po zamenjavi. 
(3) V primeru, da je za poškodbo obračunskega vodomera kriv uporabnik, je dolžan plačati stroške, ki jih je 
povzročil. Upravljavec je poškodovan obračunski vodomer dolžan hraniti do zaključka dokaznega postopka 
oziroma do plačila nastalih stroškov s strani uporabnika.  

 
15. člen 

(prepoved priključitve na javni vodovod) 
(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ni 
urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec ne sme priključiti na javni vodovod. 
(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za 
javno službo, ni pridobil vodne pravice s predpisi, ki urejajo vode, izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta, v delu, ki se nanašajo na rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno službo, 
ne sme priključiti na javni vodovod. 
 

16. člen 
(odstranitev priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod) 

(1) Odstranitev priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod je dovoljena v primerih 
odstranitve stavbe ali inženirskega objekta, ki je priključena na javni vodovod in v primerih, ko gre za začasni 
priključek. 
(2) Odstranitev priključka stavbe na javni vodovod zagotovi lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta.  
O odstranitvi priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod mora lastnik stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta obvestiti upravljavca javnega vodovoda najmanj petnajst (15) dni pred 
začetkom del. Odstranitev priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod izvede 
upravljavec javnega vodovoda. 
(3) Stroške storitev upravljavca javne službe iz drugega odstavka tega člena mora plačati uporabnik po tarifi 
upravljavca javnega vodovoda.  
(4) Izjemoma je dovoljena odstranitev vodovodnega priključka tudi v primerih, kadar priključena stavba trajno 
ni naseljena in trajno ni v uporabi, ter v drugih izjemnih primerih. Takšne izjemne primere odstranitve 
vodovodnih priključkov posebej presodi in odobri upravljavec z izdajo pisnega soglasja. 
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17. člen 

(mirovanje vodovodnega priključka) 
(1) V primeru, da objekt dalj časa (več kot 120 dni ) ne bo v uporabi, lahko lastnik vodovodnega priključka poda 
upravljavcu javnega vodovoda zahtevo za mirovanje vodovodnega priključka. Mirovanje vodovodnega 
priključka na stroške uporabnika izvede upravljavec tako, da se demontira vodomer in zaplombira vodovodni 
ventil na ta način, da dobava vode ni možna.  
(2) V obdobju mirovanja vodovodnega priključka je uporabnik dolžan plačevati stroške omrežnine. 
(3) Lastnik objekta je dolžan pred ponovno priključitvijo objekta na javno vodovodno omrežje o tem obvestiti 
upravljavca. Pred ponovno priključitvijo je lastnik objekta dolžan plačati stroške novega vodomera in njegovo 
vgradnjo.  
 

18.  
 (prepoved lastne oskrbe s pitno vodo) 

(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba 
prebivalcev s pitno vodo. Prav tako ni dovoljeno mešanje vode za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda in 
lastnega vira. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v stavbi, ki še ni priključena na javni vodovod in so postopki za priključitev v 
teku, do priključitve na javni vodovod lastna oskrba s pitno vodo dovoljena. 
(3) Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo oskrbuje javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno 
oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe voda, razen če gre za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, 
za katero je pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode. 
 
4.1.2 Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno z javnim vodovodom 
 

19. člen 
 (lastna oskrba s pitno vodo) 

Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve in za posamezne dele stavbe ali gradbene 
inženirske objekte, kjer občina ne zagotavlja javne službe.  
Lastni viri pitne vode se lahko uporabljajo na osnovi vodnega dovoljenja za namen za katerega je pridobljeno 
vodno dovoljenje. 
 
4.2 Evidence  
 

20. člen 
 (evidence) 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe. 
4.4 Prekinitve in omejitve oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda 
 

21. člen 
(prekinitev oskrbe s pitno vodo) 

(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko prekine oskrbo s pitno vodo uporabniku na    
podlagi predhodnega pisnega obvestila in na stroške uporabnika v naslednjih primerih: 

 če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno odpove ali zahteva zaporo vode, 

 če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca 
vodovoda, 

 če ni poravnan komunalni prispevek, 

 če interna napeljava ali druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo drugim uporabnikom, 

 če stanje vodovodnega priključka ogroža kvaliteto vode v vodovodu ali je prostor z obračunskim 
vodomerom nedostopen, neustrezno zaščiten ali tako zanemarjen, da to ovira odčitavanje, uporabnik pa v 
roku, ki ga je določil izvajalec javne službe te pomanjkljivosti ne odpravi, 

 če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega uporabnika na interno 
instalacijo, če bistveno poveča odjem vode brez soglasja izvajalca javne službe, če interna instalacija in 
druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik v roku, ki ga je 
določil izvajalec javne službe tega ne odpravi, 

 če upravljavcu ne omogoči odčitavanja ali zamenjave obračunskega vodomera, pregleda in  vzdrževanja 
vodovodnega priključka ali redno vzdrževanje in popravilo vodovodnega priključka, 

 če ne omogoči izvajalcu pregleda internih inštalacij, odvzema vzorca vode ali meritve na internem omrežju, 
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 če ne omogoči izvajalcu rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku, 

 če samovoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi kakršenkoli poseg na priključku na javni vodovod, 

 če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca, 

 če ne dovoli sočasne obnove vodovodnega priključka v primeru obnove javnega vodovoda, 

 če krši objavljene ukrepe varčevanja z vodo, oziroma če ne ravna v skladu z ukrepi ob izrednih razmerah, 

 če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire in dobavo vode, 

 če uporabnik pri urejanju okolice ne upošteva določb tega odloka in Tehničnega pravilnika, 

 če uporabnik odjema vodo na nedovoljen način oziroma odstrani plombo na spojnici obračunskega 
vodomera, 

 če uporabniki v večstanovanjskem objektu ne poskrbijo za ustrezno ureditev medsebojnih razmerij kot to 
določa ta odlok in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode po veljavnih predpisih, 

 če je zaradi stanja interne napeljave in vodomernega mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali 
ogrožena ustreznost vode v javnem vodovodu, 

 če uporabnik ne poravna računa za porabljeno vodo v roku, ki ga ob upoštevanju zakonskih določil določi 
upravljavec v opozorilu, s katerim uporabnika obvesti, da mu bo zaradi zapadlega neplačanega dolga 
prekinjena dobava vode ter 

 na podlagi dokončne odločbe inšpektorja. 
(2) Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne 
priključitve oskrbe z vodo nosi uporabnik. 
 

22. člen 
(prekinitve oskrbe s pitno vodo za krajši čas) 

 
(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku javne službe prekine oskrbo s pitno vodo, če uporabnik s 
svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih uporabnikov javne službe. 
(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe 
vzdrževalnih del na javnem vodovodu ali priključkih na javni vodovod brez povračila stroškov. 
(3) V primeru načrtovanih vzdrževanih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju 
prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti najmanj en dan pred predvideno 
prekinitvijo na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani. 
(4) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve 
ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen način in z objavo na svoji 
spletni strani. 
(5) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo, ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve 
ogrožanja zdravja ter življenja ljudi in živali, upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali 
omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen način takoj, ko je to 
mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi ali omejitvi. 
(6) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša od 24 ur, mora upravljavec javnega vodovoda 
uporabnikom javne službe zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe, razen če do prekinitve pride zaradi 
razlogov iz prvega odstavka tega člena. Za nujni obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje 
in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in življenje na območju javnega vodovoda, razen za 
uporabnike, ki s svojim ravnanjem ogrožajo nemoteno in varno oskrbo uporabnikov s pitno vodo. 
(7) V primeru, ko je nepredvidena prekinitev ali motnja oskrbe s pitno vodo krajša od ene ure, objava 
upravljavca ni obvezna. 
 

23. člen 
 (omejitve odjema pitne vode iz javnega vodovoda) 

(1) V primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena 
zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec javnega vodovoda omeji odjem pitne vode iz javnega 
vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode. 
(2) Upravljavec  izda obvestilo, v katerem določi stopnje varčevanje. V obvestilu lahko omeji uporabo vode 
posameznim skupinam, ali za določeno vrsto rabe (npr. zalivanje, pranje avta, odvzemanje iz hidrantov ….) 
(3) Uporabniki morajo strogo upoštevati objavljene ukrepe varčevanja s pitno vodo. 
 
4.5 Izvajanje javne službe v primeru izrednih dogodkov 
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24. člen 

 (izvajanje javne službe v primeru izrednih dogodkov) 
(1) Izvajalec javne službe mora v primeru izrednih dogodkov izvajati javno službo v skladu s programom 
ukrepov v primeru izrednih dogodkov. Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov pripravi izvajalec javne 
službe v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ga predloži občinskemu 
svetu v potrditev. 
(2) Stroški oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega odstavka tega člena se krijejo iz občinskega proračuna. 
 
4.6 Evidentiranje količine odvzete pitne vode iz javnega vodovoda 
 

25. člen 
 (evidentiranje količine odvzete pitne vode iz javnega vodovoda) 

(1) Količina odvzete vode iz javnega vodovoda se evidentira v m
3
. Izvajalec javne službe za uporabnike najmanj 

enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih storitev. 
(2) Če dejanske količine odvzete vode iz javnega vodovoda ni mogoče ugotoviti in veljavni predpis o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ne določa 
drugače, jo izvajalec javne službe zaradi določitve akontacij oceni na podlagi podatkov o povprečni količini 
opredeljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, ki jih je izvajalec javne službe opravil za svoje 
uporabnike. Kadar to ni mogoče, se upošteva zadnji razpoložljivi podatek Statističnega urada Republike 
Slovenije o povprečni količini storitev, opravljenih za uporabnike. 
(3) Pooblaščeni delavci, ki odčitavajo stanje obračunskih vodomerov se morajo na zahtevo uporabnikov izkazati 
s pooblastilom. 
(4) Uporabnik, ki stalno ne prebiva v objektu mora določiti pooblaščenca, ki ga bo zastopal, omogočal dostop 
do obračunskega vodomera ter za uporabnika prejemal in plačeval račune za porabljeno vodo.  
(5) V primeru, da obračunski vodomer zaradi nedostopnosti izvajalec javne službe ni mogel odčitati, je 
uporabnik dolžan sporočiti stanje obračunskega vodomera v roku 8 dni po prejemu obvestila izvajalca.  
6) V primeru, ko upravljavec prevzame v upravljanje vodovodni sistem (zasebni, vaški ipd.) in postane to javni 
vodovod, na katerem uporabniki nimajo ustreznih obračunskih vodomerov, so uporabniki dolžni urediti 
vodovodni priključek v skladu s Tehničnim pravilnikom v roku 6 mesecev. Dokler priključek ni urejen in 
opremljen z ustreznim obračunskim vodomerom, se poraba pitne vode obračuna ob upoštevanju 2. odstavka 
tega člena.  
(7) Pri nedovoljenem odjemu vode se uporabniku zaračuna porabljena voda  za celotno obdobje  obstoja 
nedovoljenega priključka oz. največ za obdobje enega leta.  
 

26. člen 
(večstanovanjski objekti) 

(1) Pri večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavbah je potrebno urediti skupni vodovodni priključek na 
javni vodovod in vanj vgraditi skupni obračunski vodomer, ki služi mesečnemu odčitavanju celotne porabljene 
količine vode, ki jo porabi posamezna večstanovanjska ali poslovno-stanovanjska stavba, hkrati pa je potrebno 
zagotavljati dobavo vode in obračun porabljene vode za vsak posamezni stanovanjski ali poslovni del stavbe, 
oziroma enoto posebej, ter dobavo vode in obračun porabljene vode v skupnih prostorih. 
(2) V večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavbah so uporabniki posameznih delov stavbe oz. enot, 
dolžni po veljavnih predpisih skleniti pogodbe z upravnikom, ki ureja in z njimi usklajuje podlage in način 
dobave vode, ugotavljanje porabe vode in razdelitev ter obračun porabljene vode v posameznih delih stavbe in 
skupnih prostorih, med uporabnike oziroma stanovalce stavbe. Uporabniki posameznih delov stavbe so dolžni 
upravniku sporočali vse podatke, ki vplivajo na obračun porabe vode. 
(3) V primeru, da večstanovanjska ali poslovno-stanovanjska stavba nima upravnika, uporabniki med seboj 
izberejo osebo, ki zanje ureja in z njimi usklajuje podlage in način dobave vode, ugotavljanje porabe vode in 
razdelitev ter obračun porabljene vode v posameznih delih stavbe in skupnih prostorih, med uporabnike 
oziroma stanovalce stavbe. Uporabniki posameznih delov stavbe so dolžni tej osebi sporočali vse podatke, ki 
vplivajo na obračun porabe vode. 
(4) Vodomernih naprav, ki se nahajajo v okviru interne vodovodne napeljave stavbe upravljavec vodovoda ne 
odčitava in ne vzdržuje  (delilni vodomeri). 
(5) Pri urejanju dobave, porabe in obračunavanja vode v večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih  stavbah, 
se poleg tega odloka neposredno uporabljajo tudi določila drugih predpisov, ki urejajo upravljanje 
večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavb. 
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4.7  Zagotavljanje skladnosti pitne vode 
 

27. člen 
 (zagotavljanje skladnosti pitne vode) 

(1) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. 
(2) Upravljavec javnega vodovoda mora imeti zaposleno odgovorno osebo za zagotavljanje skladnosti z 
zahtevami republiškega predpisa o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovne, 
tehnične ali zdravstvene smeri. 
(3) Skladnost mora biti zagotovljena: 

 na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda, 

 v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu iztoka iz cisterne. 
(4) Upravljavec javnega vodovoda mora izvajati notranji nadzor nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v 
skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil. 
(5) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena se šteje, da je upravljavec javnega vodovoda izpolnil 
svoje obveznosti, kadar dokaže, da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje. 
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med  obračunskim vodomerom 
na priključku na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestih uporabe pitne vode. 
(6) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec javne službe, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega 
vodovodnega omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti: 

 priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo tveganja in/ali  

 ukrepe kot so ustrezne metode priprave, za spremembo lastnosti vode pred dobavo, tako da se 
zmanjša ali odpravi tveganje, da voda po dobavi ne bi bila skladna in 

 ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje priporočil o vseh možnih dodatnih ukrepih za 
odpravo neskladnosti, ki bi jih morali sprejeti. 

(7) V javnih objektih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega 
vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, odgovoren lastnik ali upravljavec javnega objekta. 
 
4.8 Informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo 
 

28. člen 
 

(informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo) 
(1) Izvajalec javne službe mora svojo organiziranost in delovanje opravljati tako, da lahko ves čas sprejema 
informacije uporabnikov javne službe o motnjah pri oskrbi s pitno vodo in da na zahtevo uporabnika motnjo, ki 
mu onemogoča oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda v ustrezni količini in kakovosti odpravi takoj, oziroma v 
roku, ki ga določi izvajalec javne službe glede na naravo motnje. 
(2) Informiranje in ukrepanje v primeru neskladnosti kvalitete pitne vode se mora izvajati v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 
5 Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe  
 
5.1 Pravice uporabnikov storitev javne službe  
 

29. člen 
(pravice uporabnikov storitev javne službe) 

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je 
enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.  
(2) Uporabnik ima na podlagi soglasja upravljavca javnega vodovoda pravico: 

 priključitve stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod, 

 spremeniti dimenzijo priključka stavbe na javni vodovod, traso priključka in vodomerno mesto, 

 izvesti dodatna dela na priključku stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod,  

 povečati odjem pitne vode, 

 odstranitve priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod. 
 
5.2 Obveznosti uporabnikov storitev javne službe 
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30. člen 

(obveznosti uporabnikov storitev javne službe) 
Uporabniki morajo: 

 zagotavljati dostop izvajalcu javne službe za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim 
vodovodom, 

 sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni 
vodovod, 

 zagotoviti izvajalcu javne službe dostop za odčitavanje, pregled, vzdrževanje ali zamenjavo obračunskega 
vodomera, 

 izvajalcu javne službe zagotoviti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod, 

 pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki vplivajo na 
opravljanje storitev javne službe, v roku 15 dni od nastale spremembe. Spremembe je mogoče uveljaviti, 
ko so poravnane vse obveznosti uporabnika do izvajalca.  

   redno vzdrževati interno vodovodno napeljavo, interno požarno omrežje in interne hidrante, 

   redno skrbeti za vodomerna mesta in dostope do njih, 

    zaščititi vodomerno mesto in obračunski vodomer pred zmrzaljo in fizičnimi poškodbami, 

   skleniti pogodbo o izvajanju javne službe z izvajalcem, 

   zagotoviti izvajalcu dostop do internih instalacij zaradi pregleda, odvzemanja vzorcev vode ali meritev 
tlaka na internem omrežju, 

   kriti stroške preverjanja ustreznosti izvedbe vodovodnega priključka, kadar priključek izvaja ustrezno 
usposobljen drugi izvajalec, ki ni izvajalec javne službe, 

   roku 8 dni od obvestila izvajalca, omogočiti zamenjavo obračunskega vodomera oz. vzdrževanje ali 
zamenjavo priključka, 

 plačevati račune za dobavo pitne vode v roku, navedenem na računu, 

 urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v večstanovanjskih stavbah, 

 upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo, 

 urediti odjemno mesto skladno z zahtevami upravljavca javnega vodovoda, 

 pisno obveščati upravljavca javnega vodovoda o odvzemu pitne vode iz hidrantov, 

 odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu, 

 odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z vodo kot posledice njegovega ravnanja in 

 opravljati druge obveznosti iz tega odloka. 
 
5.3 Prehod za dostop do vodovodnega omrežja 
 

31. člen 
(zagotovitev prehoda) 

(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja javnega vodovoda in vzdrževanja priključka stavbe ali gradbeno 
inženirskega objekta na javni vodovod, mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop 
do javnega vodovoda in vodovodnega priključka, dovoliti prehod upravljavcu javnega vodovoda.   
(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena, mora upravljavec javnega vodovoda, v primeru 
prehoda, na nepremičnini vzpostaviti prvotno stanje.  
 
5.4 Odvzemi vode iz javnih hidrantov 
 

32. člen 
(odvzem vode iz javnega hidranta) 

(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje 
zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje 
občinskih cest in za polnjenje cistern le na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljavca javnega 
vodovoda, in če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode. Odjem v teh primerih je mogoč 
le s hidrantnim nastavkom z vgrajenim obračunskim vodomerom, registriranem pri upravljavcu javnega 
vodovoda, ki je izvajalec javne službe. 
(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega člena se med upravljavcem javnega vodovoda in 
uporabnikom sklene pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode po 
veljavnem ceniku upravljavca javnega vodovoda. 
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(3) Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno kot del vodovodne napeljave uporabnika, se mora 
registrirati preko obračunskega vodomera. 
 

33. člen 
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja izvajalca javne službe) 

(1) Brez soglasja upravljavca javnega vodovoda se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za 
gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih 
nesrečah. V teh primerih mora uporabnik pisno v osmih (8) dneh obvestiti upravljavca javnega vodovoda o 
kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih. 
(2) Enote javne gasilske službe v občini lahko za namen pripravljenosti na nesreče izvajajo gasilski preventivni 
pregled hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja hidrantnega priključka. O 
ugotovljenih pomanjkljivostih mora javna gasilska služba v občini obvesti upravljavca javnega vodovoda. 
(3) V primeru suše se smejo za odvzem vode izjemoma uporabljati tudi hidranti. Gasilska društva in enote za 
zaščito in reševanje morajo pri odvzemu vode iz hidrantov uporabljati predpisano tehnično opremo in 
izpolnjevati pogoje za odvzem zdravstveno ustrezne vode ter upravljavcu vedno predhodno javiti mesto in 
količino odvzema. Mesto in pogoje odvzema in način plačila odvzete vode predpiše upravljavec v posebnem 
soglasju, ki ga predhodno izda za takšne namene. 
(4) V primeru ugotovitve nedovoljenega odvzema vode iz javnega hidranta, se kršitelju zaračuna porabljena 
voda v višini predpisane količine za zagotavljanje požarne varnosti, ki znaša 72 m

3
. 

 
34. člen 

(stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta) 
(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški 
odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.  
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za okvare ali poškodbe hidrantov, ki nastanejo pri 
izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
5.5 Uporaba priključka stavbe na javni vodovod 
 

35. člen 
(obveznost prijave) 

(1) Uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovoda ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati 
priključka na javni vodovod.  
(2) Uporabnik mora vsako okvaro na priključku stavbe ali gradbenega inženirskega objekta prijaviti upravljavcu 
javne službe.  
 

36. člen 
(stroški) 

(1) Uporabnik mora kriti dejanske stroške: 

 prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroške celotne izvedbe novega priključka stavbe 
na javni vodovod, 

 odprave okvare priključka na javni vodovod ali njegove zamenjave, ki jo povzroči uporabnik sam, 

 okvar, nastalih na vodovodnem omrežju uporabnika, razen če so okvare nastale po krivdi upravljavca 
javnega vodovoda. 

(2) Stroške storitev upravljavca javne službe iz prvega odstavka tega člena mora plačati uporabnik po tarifi 
upravljavca javnega vodovoda.  
 

37. člen 
(izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera) 

Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, 
da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven 
dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera upravljavec javnega vodovoda, v nasprotnem 
primeru pa uporabnik. 
 

38. člen 
(dostop do javnega vodovoda) 

Javni vodovod in priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod morajo biti vedno 
dostopni izvajalcu javne službe. Na njih in v neposredni bližini (na vsako stran 3 m) ni dovoljeno postaviti in 
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zgraditi ničesar brez soglasja upravljavca javnega vodovoda. 
 
5.6 Obveznosti izvajalcev del 
 

39. člen 
(obveznosti izvajalcev del) 

(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki 
zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji 
infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda in priključkov na javni vodovod. 
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega 
odstavka tega člena pri upravljavci javnega vodovoda pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda in soglasje 
s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku del pisno obvestiti. Upravljavec javnega vodovoda mora na zahtevo 
izvajalca del iz prvega odstavka tega člena, oziroma lastnika ali uporabnika zasebnega zemljišča, v katerem 
poteka javni vodovod, v naravi označiti traso javnega vodovoda. 
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške 
vzpostaviti javni vodovod ali priključek na javni vodovod v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod 
nadzorom upravljavca javnega vodovoda in javno površino vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora so določeni z 
veljavnim cenikom upravljavca javnega vodovoda in bremenijo izvajalca del. 
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali priključka na javni vodovod pri izvajanju del iz prvega 
odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti popravilo poškodb pri 
upravljavcu javnega vodovoda in poravnati vse stroške popravila. Če pride do poškodbe javnega vodovoda 
zaradi netočnih podatkov upravljavca javnega vodovoda o poteku javnega vodovoda, poravna stroške popravila 
upravljevec javnega vodovoda.  
(5) V kolikor je zaradi gradnje objektov ali druge gospodarske infrastrukture potrebno prestaviti traso javnega 
vodovoda ali vodovodnega priključka zaradi zagotovitve minimalnih odmikov, stroške prestavitve vodovoda 
bremenijo  izvajalca del oz. investitorja gradnje. 
6. Viri financiranja javne službe  
 

40. člen 
(viri financiranja storitev) 

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe: 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 

 iz proračuna občine, 

 iz dotacij, donacij in subvencij, 

 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.  
 

41. člen 
 (sredstva za razvoj infrastrukture) 

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo: 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 

 iz proračuna občine, 

 iz dotacij, donacij in subvencij, 

 iz dolgoročnega kreditiranja, 

 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine. 
 
7 Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe 

42. člen 
 (infrastruktura lokalnega pomena) 

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja javni 
vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe. 
(2) Javni vodovod lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi določenimi 
pogoji, uporablja vsakdo. 
(3) Uporaba javnega vodovoda iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, ki je opremljeno z 
javnim vodovodom.  
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43. člen 

 (objekti in naprave v lasti uporabnika) 
(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, ki je v lasti uporabnika, je priključek stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod.  
(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena redno vzdržuje upravljavec javnega vodovoda.  
 
8 Cene storitev javne službe 
 

44. člen 
 (oblikovanje cen) 

(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o metodologiji oblikovanju 
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
(2) Storitve javne službe se obračunavajo v skladu z določili veljavnega predpisa o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
 
9 Javna pooblastila izvajalca javne službe 
 

45. člen 
 (javna pooblastila izvajalca javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, 
smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora. 
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z 
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. 
(3) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo z 
izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja občinska uprava. 
(4) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe 
so: 

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe, 

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne 
službe. 

(5) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem 
javne službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti. 
 
10 Nadzor nad izvajanjem javne službe 
 

46. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter občinska 
uprava občine.  
(2) Pri izvajanju nadzora lahko Medobčinski inšpektorat in redarstvo izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, 
katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.  
(3) Medobčinski inšpektorat in redarstvo ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi 
izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  
 
11 Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka 
 

47. člen 
 (tehnični pravilnik) 

(1) Upravljavec javnega vodovoda pripravi tehnični pravilnik, s katerim se določijo podrobnejši pogoji za 
izvajanje storitev javne službe v skladu z določili tega odloka in drugimi predpisi ter ga predloži, v roku 6 
mesecev, od sprejetja tega odloka, v potrditev občinskemu svetu.  
(2) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi.  
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48. člen 

 (program ukrepov v primeru izrednih dogodkov) 
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora program ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu in 
program ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja predlagati v sprejem občinskemu svetu v 
roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. 
(2) Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem 
glasilu občine in začnejo veljati petnajsti dan po objavi. 
 
12 Kazenske določbe 
 

49. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo  1400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 

 ravna v nasprotju  12. členom; 

 ravna v nasprotju  13. členom; 

 ravna v nasprotju  s prvim odstavkom 15. člena; 

 ravna v nasprotju 16. členom; 

 ravna v nasprotju 18. členom; 

 ravna v nasprotju 23. členom; 

 ravna v nasprotju 25. členom; 

 ravna v nasprotju  30. členom; 

 ravna v nasprotju  31. členom; 

 ravna v nasprotju  32. členom; 

 ravna v nasprotju  33. členom; 

 ravna v nasprotju  35. členom; 

 ravna v nasprotju 38. členom; 

 ravna v nasprotju 39. členom; 
 

 (2) Z globo 1.500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik. 
(3) Z globo 500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 
(4) Z globo 300  EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika. 
 
13 Prehodna in končna določba 
 

50. člen 
 (prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega Odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ljutomer  (Uradno 
glasilo Občine Ljutomer, št.  1/2010, 4/2010 in 4/2012) in Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitve 
javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2011). 
 

51. člen 
 (objava odloka in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
 
 
 
 
Številka: 354/2015-10-68 
Datum:   23. 6. 2015 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 
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30. 

 
 
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL in 
57/08, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 
87/2011, 40/2012-ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS št. 14/04, 34/04, 
62/06, 11/09, 81/11 in 47/2014) in Javnega razpisa Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih 
stanovanj (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 2/2015 z dne 23. 4. 2015), je Komisija za izvajanje stanovanjske 
dejavnosti Občine Ljutomer na 2. redni seji, 8. 6. 2015 sprejela in potrdila naslednjo 
 

P R E D N O S T N O   L I S T O 
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ  

V OBČINI LJUTOMER 
 

LISTA  A  –  brez plačila varščine 

 
 
En družinski član (upravičenost do stanovanja v izmeri od 20 do 30 m

2
) 

 

Zap. 
št. 

Prosilec Bivališče Skupno št. točk 

1. COTIČ DEJAN       Krištanci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru 260 

 
 
Dva družinska člana (upravičenost do stanovanja v izmeri od 30 do 45 m

2
) 

 

Zap. 
št. 

Prosilec Bivališče Skupno 
št. točk 

1. FEUŠ MIRJANA          Slavka Osterca 8, 9240 Ljutomer 390 

2. FERENČAK KARMEN  Bakovci, Partizanska 17, 9000 Murska Sobota 320 

3. FRIC ALENKA           Spodnji Kamenščak 30, 9240 Ljutomer 260 

4. MAKOTER SUZANA   Nunska graba 40, 9240 Ljutomer 230 

 
Trije družinski člani (upravičenost do stanovanja v izmeri od 45 do 55 m

2
) 

 

Zap. 
št. 

Prosilec Bivališče Skupno št. točk 

1. BUDNA SAMOEL Spodnji Kamenščak  9e 9240 Ljutomer 370 

2. FERENCEK MATEVŽ  Užiška ulica 24a 9240 Ljutomer 330 

3. VAUPOTIČ NINO        Noršinci 14, 9240 Ljutomer 320 

4. HANŽEL ANITA           Bodislavci 37a, 9243 Mala Nedelja 310 

 
Štirje družinski člani (upravičenost do stanovanja v izmeri od 55 do 65 m

2
) 

 

Zap. 
št. 

Prosilec Bivališče Skupno št. točk 

1. ZOREC SILVIJA         Ulica 21. oktobra 14/a, 8340 Črnomelj 430 

2. ZADRAVEC IRENA   Glavni trg 5, 9240 Ljutomer 370 

3. FEUŠ NINA                 Prešernova 13, 9240 Ljutomer 360 

4. ŽUPANEC MATEJA   Globoka 44a, 9240 Ljutomer 360 
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LISTA  B  –  s plačilom varščine 

 
Dva družinska člana (upravičenost do stanovanja v izmeri od 30 do 45 m

2
) 

 

Zap. 
št. 

Prosilec Bivališče Skupno št. točk 

1. BRUMEN NINA            Stročja vas 16 b, 9240 Ljutomer 370 

 
 

 
SEZNAM PROSILCEV ZA ZAMENJAVO STANOVANJA 

 
 

SEZNAM A – brez plačila varščine 

 

Prosilec Bivališče 
Št. 

družinskih 
članov 

Površina 
stanovanja v 

m
2
 

DEMIRI DEMIR Podgradje 27, 9240 Ljutomer 1 39,30 

MARKOVIČ VERONIKA Prešernova 3, 9240 Ljutomer 1 43,00 

REDEK SILVO  Podgradje 27, 9240 Ljutomer 2 30,69 

JUG DARJA 
VUKOVIČ EMIL 

Prešernova 17, 9240 Ljutomer 3 37,34 

HERBST MANUELA  Glavni trg 5, 9240 Ljutomer 3 46,42 

BRAČKO ADRIANA Slavka Osterca 8, 9240 Ljutomer 3 36,04 

 
 
 
 
 
 
Številka: 3523-3/2015-33 
Datum:   12. 6. 2015 

 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisk v nakladi 4000 izvodov: 
TARA BTs d.o.o., Rada Pušenjaka 17, 9240 Ljutomer 


