Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, -UPB1, 70/08, 108/09),
Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07,
33/08), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št.
88/2011) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št.
2/06 - UPB) je občinski svet Občine Velike Lašče na 10. seji dne 2. februarja 2012 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
1. člen
V odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št.
119/07, Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/10) se v drugem odstavku 2. člena besedilo
» do prvega revizijskega jaška« nadomesti z besedilom »do vključno zadnjega revizijskega
jaška pred stavbo«.
2. člen
Spremeni se 4. člen, ki se po novem glasi:
»Koncesionar mora izvajati javno službo v skladu s programom odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: program). Program pripravi
koncesionar za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev najpozneje do 31.
oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. Po potrditvi občine program
potrdi odgovorna oseba koncesionarja. Koncesionar mora ministrstvu, pristojnemu za okolje
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poslati program, ki sta ga potrdili občina in odgovorna
oseba izvajalca javne službe najpozneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove
veljavnosti.«
3. člen
V tretjem odstavku 5. člena se tretja alinea spremeni in se po novem glasi:
»-prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta in«
4. člen
V 33. členu se črta tretja alinea.
5. člen
Spremeni se 33. b člen, ki se po novem glasi.
»Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar so:
- tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe,
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kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne
službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve
javne službe.
dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisanih gospodarske javne službe,
celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,
pričetek izvajanja gospodarske javne službe skladno z dogovorjenim datumom v
koncesijski pogodbi.

Merila za izbor koncesionarja so:
- cena odvajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- cena čiščenja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- cena prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno
čistilno napravo,
- cena prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav,
- ravnanje z blatom iz obstoječih pretočnih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav,
- cena izdelave ocene obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50
PE,
- cena izdelave prvih meritev in obratovalnega monitoringa malih komunalnih čistilnih
naprav,
- višina provizije od pobrane okoljske dajatve.
Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni
dokumentaciji opisana in ovrednotena.«
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in začne veljati osmi dan po
objavi.
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