organizira delavnico

USKLADITEV OBČINSKIH ODLOKOV Z NOVO UREDBO O
ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
Delavnica bo organizirana 13. marca 2012, s pričetkom ob 11.00, Dvorana SOČA, GZS Center za
poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana (brezplačno parkiranje; vhod na
parkirišče iz Dimičeve ulice pri GZS).
Delavnica bo trajala od 11.00 do 13.15 (odmor od 12.15 do 12.30).
DELAVNICA JE NAMENJENA predstavnikom občin in javnih podjetij, in sicer:
 vodjem sektorjev za gospodarsko javno službo odvajanje in čiščenje voda,
 vodjem pravnih sektorjev,
 vodjem sektorjev za gospodarske javne službe,
 delavcem v teh sektorjih,
 ostalim, ki jih tematika zanima.
NAMEN IN CILJI DELAVNICE
V oktobru 2011 je bila sprejeta nova Uredba o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda
(Uradni list RS, št. 88/11 in 8/12), ki je nadomestila do sedaj veljavni Pravilnik 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 do 28/11). Na delavnici bomo obravnavali naslednje
probleme in posebnosti:
















Kaj je vsebina GJS po novi uredbi – spremembe glede na dosedanji pravilnik?
Pravice in obveznosti izvajalca GJS ter uporabnika storitev odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v skladu z novo uredbo
O čem mora občina prvič poročati v roku 9 mesecev od uveljavitve nove uredbe
Priprava programa izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja voda
Kaj je javna infrastruktura po novi uredbi?
Ali se lahko praznjenje greznic zaračunava mesečno enako kot uporabnikom, ki imajo kanalizacijski
priključek?
Kako se ureja odvajanje padavinskih voda po novi uredbi?
Prevzem novih in obnovljenih kanalizacijskih sistemov v upravljanje ter vnos v kataster
Vodenje katastrov kanalizacijskih sistemov
Pomen doslednega ločevanja kanalizacij za odpadne in padavinske vode
Izvajanje priključkov na kanalizacijske sisteme
Vgradnja in nadzor malih komunalnih čistilnih naprav
Praznjenje greznic
Ureditev načina zaračunavanja storitev uporabnikom, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje
Ureditev načina zaračunavanja uporabnikom, ki niso priključeni na javno vodovodno omrežje

GRADIVO (prosojnice) prejme vsak udeleženec ob začetku delavnice.
Vaša vprašanja pošljite najmanj pet dni pred delavnico na naslov boris.jagodic@lm-veritas.si.

PROGRAM DELAVNICE
Uskladitev občinskih odlokov o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode z
novo Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Uradni list št. 88/2011 in
8/2012)
Igor Glušič, univ. dipl. inž. grad., vodja tehnične službe, Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
 Minimalne potrebne spremembe starih odlokov zaradi prilagoditve novi Uredbi
 Možnosti za mesečno zaračunavanje storitev praznjenja greznic
 Pravice in obveznosti izvajalcev in uporabnikov storitev GJS po novi uredbi
 Kaj je javna infrastruktura po novi uredbi?
 Kakšen je status ločenih padavinskih kanalizacijskih sistemov po novi uredbe – najem,
vprašanje možnosti zaračunavanja uporabnikom itd.?
 Vgradnja in nadzor malih komunalnih čistilnih naprav
 Predstavitev in analiza bistvenih novosti in rešitev novega usklajenega Odloka o odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 1/2012)
 …
Razprava
Igor Glušič, univ. dipl. inž. grad., vodja tehnične službe, Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
mag. Boris Jagodič, univ. dipl. prav., pravni in davčni svetovalec, LM Veritas d.o.o.
udeleženci
PRIJAVE pošljite po pošti na naslov: LM VERITAS d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, po
telefaksu: (01) 568 40 75, po e-pošti prijave@lm-veritas.si ali prek spletne strani www.lmveritas.si najkasneje 2 delovna dneva pred delavnico. Udeležnina znaša 120 EUR brez DDV (144
EUR z DDV). Za prijave do 7. marca odobrimo popust v višini 10 %. Nakazilo je treba izvršiti do
dneva delavnice oziroma za proračunske porabnike v roku 30 dni po prejemu računa na TRR št.:
SI56 0208 5001 3623 918 s sklicem 00 3 in navedbo priimka udeleženca.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA DELAVNICO: ODVAJANJE VODA
Podjetje/občina: ...........................................................................................................................
Naslov in telefon: ..........................................................................................……………………………....
ID št. za DDV: ......................................
Ime in priimek udeležencev:

Status: smo / nismo davčni zavezanec (obkroži)

Funkcija oz. delovno mesto:

1. .............................................. ...............................…..........
2. ............................................. .................................………..
3. ............................................. ..................................…..…..
Datum: .......................................

Elektronski naslov*:
.............................……….......
...................……….……………….
...................……….……………….

Podpis pooblaščene osebe: …........................…..............

*Elektronski naslov bomo uporabili za potrditev prejema prijave na delavnico in za pošiljanje informacij družbe LM Veritas d.o.o. o
seminarjih in dejavnosti. Če teh informacij ne želite prejemati, prosimo, da se odjavite na prijave@lm-veritas.si.

