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Na podlagi 61. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), 22. čl. 

zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94 in 45/97, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) 

ter 7. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 7/99) je občinski svet Občine Selnica 

ob Dravi na svoji 16. redni seji dne 25. maja 2000, sprejel  

O D L O K  

o taksi za sanacijo vodovodnega omrežja v Občini Selnica ob Dravi  

1. člen  

Ta odlok določa višino, način obračunavanja, odmero in plačevanje takse za sanacijo 

vodovodnega omrežja.  

2. člen  

Taksa se plačuje z namenom izvedbe ukrepov, ki bodo zmanjšali izgubo vode. Ti ukrepi so 

namenjeni sanaciji obstoječega ter izgradnji novega vodovodnega omrežja.  

3. člen  

Zavezanci za plačilo takse za sanacijo vodovodnega omrežja so pravne in fizične osebe, ki se 

oskrbujejo z vodo iz javnih vodovodnih sistemov. Kot javni vodovod je v skladu s 

pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS 64/97, 52/97 in 54/98) sistem, ki 

zagotavlja oskrbo: najmanj 5 gospodinjstev ali 20 ljudi, javnih objektov, objektov za 

proizvodnjo in promet z živili ter javnih prometnih sredstev.  

4. člen  

Taksa se plačuje na osnovi količine porabljene vode in znaša 29,41 SIT na kubični meter 

porabljene vode. Odmera takse je določena z računom upravljalca vodovoda.  

5. člen  

Za nepravočasno plačano takso mora zavezanec plačati zakonske zamudne obresti.  

6. člen  

Plačevanje takse je mesečno in jo zaračunava upravljalec vodovodnega omrežja ter jo 

namensko odvaja do ….. v mesecu na žiro račun Občine Selnica ob Dravi, št. 51800-630-

26058.  

7. člen  

Upravljalcu vodovoda se za storitev zaračunavanja takse za sanacijo vodovodnega omrežja 

priznajo manipulativni stroški, ki se določijo s posebno pogodbo.  

8. člen  



Obračunavanje takse se prične 1. 7. 2000 in se plačuje do 1. 7. 2008.  

9. člen  

Višina takse se enkrat letno (v mesecu juniju) poviša oz. uskladi z gibanjem rasti cen 

življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji v preteklem letu.  

Sklep o spremembi višine takse sprejme Občinski svet Občine Selnica ob Dravi.  

10. člen  

Zbrana sredstva po tem odloku se zbirajo v proračunu Občine Selnica ob Dravi . Poraba 

sredstev se definira skladno s planom.  

11. člen  

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, taksa pa se 

obračunava od 1. 7. 2000.  

župan  

Občine Selnica ob Dravi  

Vladimir Sabolek, inž., s.r.  

Številka: 015-03-005/00  

Datum: 25. maj 2000  

 


