
 
 

1.  OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 
 
 
  

NAZIV ORGANA:   Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost, 
      Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje 
 

TELEFON:    01 8938 170 
 
TELEFAX:    01 8938 184 
  

 ELEKTRONSKA POŠTA:   hydrovod@hydrovod.si 
  

ODGOVORNA OSEBA:   Antun Gašparac, univ. dipl. inž. grad. 
 

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA: 1. 2. 2006 
 

DATUM ZADNJE SPREMEMBE:  12. 5. 2016 
 

SPLETNA STRAN, NA KATERI JE  
DOSTOPEN KATALOG:    www.hydrovod.si 

 
DRUGE OBLIKE KATALOGA:  Katalog je dostopen tudi v tiskani obliki na sedežu 

družbe      
 

 

 

2.  SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI HYDROVOD d.o.o. IN INFORMACIJAH JAVNEGA 
ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA  

 
 

2.1. OPIS DELOVNEGA PODROČJA 
 
Osnovna dejavnost družbe je izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo na območju Občin Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Kostel ter v delu 
občine Črnomelj, ki je s pitno vodo oskrbovan iz vodnega vira Dol. Poleg navedene pa kot 
osnovno dejavnost družba izvaja tudi vzdrževanje hišnih priključkov in redne menjave 
vodomerov. 
 
Poleg osnovne dejavnosti družba izvaja tudi ostala vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu 
ter rekonstrukcije in novogradnje objektov vodopreskrbe.  

 
Kot javna pooblastila so Hydrovodu poverjene tudi sledeče naloge: 

- strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, 

- izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno vodovodno omrežje, 

- določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor. 

 
 
 
 
 

https://www.hydrovod.si/


 
 

2.2. ORGANIZIRANOST DRUŽBE 
 

 

Organigram družbe: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
              
 
 
 
Vsi trije sektorji so locirani na sedežu družbe na naslovu Ljubljanska c. 38, Kočevje. 

 
 
 
2.3. URADNA OSEBA, PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA 

ZNAČAJA 
 

Antun Gašparac, univ. dipl. inž. grad., direktor družbe 

poštni naslov: Hydrovod d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje 

elektronski naslov: hydrovod@hydrovod.si 

telefon: 01 8938 170  
 
 

 
2.4. SEZNAM ZAKONOV in PODZAKONSKIH AKTOV, KI SE NANAŠAJO NA 

DELOVNO PODROČJE DRUŽBE   
 

 
ZAKONI: 

- Zakon o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Ur. l. RS, št. 32/93)  

- Zakon o vodah – ZV-1 (Ur. l. RS, št. 67/02) 

Hydrovod d.o.o, družba za komunalno dejavnost 

            DIREKTOR DRUŽBE                        
           Antun Gašparac  
 
 

TEHNIČNI SEKTOR 

 

SPLOŠNI SEKTOR 

FINANČNO – 
RAČUNOVODSKI 

SEKTOR 

VODJA TEHNIČNEGA SEKTORJA 

             Rado Devjak 

 

VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA 

SEKTORJA  

Dušan Justin 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244


- Zakon o varstvu okolja – ZVO (Ur. l. RS, št. 32/93) in Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 
(Ur. l. RS, št. 41/04) 

- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02) 

- Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07) 

- Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Ur. l. RS, št. 110/02) 

- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili – 
ZZUZIS (Ur. l. RS, št. 52/00) 

- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Ur. l. RS, št. 80/99) 

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15) 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Ur. l. RS, št 24/03) 

 
 
PODZAKONSKI PREDPISI: 

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12) 

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04) 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) 

- Uredba o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 103/02) 

- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04) 

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 
24/16) 

- Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih 
partnerstev (Ur. l. RS, št. 5/15) 

- ODLOK o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-
Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost 

 
 

PREDPISI OBČIN:  
 
 OBČINA KOČEVJE 

o Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 32/12) 

o Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje  

o Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 
84/15) 

o Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 4/13) 

 
 

 OBČINA RIBNICA 

o Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica (Ur. l. RS, št. 56/12) 

o Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Ribnica  

o Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ribnica (Ur. l. RS, št. 67/13) 
 
 

 OBČINA LOŠKI POTOK 

o Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški Potok (Ur. l. RS, št. 86/10) 

o Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Loški Potok (Ur. l. RS, št. 91/03) 

o Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok (Ur. l. RS, št.  

     55/13) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO273
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO273
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http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4675
http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=zakon+o+urejanju+prostora
http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRSSearch?search=zakon+o+zdravstveni+ustreznosti+%C5%BEivil
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o Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske   

javne službe oskrbe s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 55/13) 
 
 

 OBČINA SODRAŽICA 

o Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/12) 

o Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Sodražica 

o Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 
47/13) 

o Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 104/12) 

 
 

 OBČINA KOSTEL 

o Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Kostel  

o Tehnični pravilnik  

o Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kostel 

o Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo 

  
 

 OBČINA ČRNOMELJ (Krajevna skupnost Stari trg ob Kolpi) 

o Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za 
uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 81/15)  

 
 
AKTI DRUŽBE HYDROVOD:* 

o Navodilo za oddajo evidenčnih naročil 

 
Dostopi do predpisov so mogoči na spletnih straneh:  

PIS – dostop do Pravno-informacijskega sistema RS 

RPLS - dostop do Registra lokalnih skupnosti 

Predpisi, ki niso objavljeni v registru, so v e-katalogu dostopni preko povezave na PDF datoteko.  

 
 
 

2.5. STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI TER POMEMBNEJŠA POROČILA, 
STALIŠČA, MNENJA IN ANALIZA IZ DELOVNEGA PODROČJA DRUŽBE 

 
Računovodski izkazi in predpisana letna poročila so dostopni na: http://www.ajpes.si 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*
 Vsebine aktov družbe Hydrovod d.o.o. predstavljajo neuradna prečiščena besedila, ki uporabnikom lahko 

služijo zgolj kot informativni delovni pripomoček, glede katerega družba Hydrovod d.o.o. ne bo prevzemala 

nikakršne odgovornosti. 
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2.6. KATALOG UPRAVNIH POSTOPKOV 
 
 Odločanje o priključitvi objektov na javno vodovodno omrežje 
 
Podjetje odloča o priključitvi objektov na javno vodovodno omrežje v vseh občinah, v katerih 
izvaja vodooskrbo, to je v občini Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Kostel ter v delu 
občine Črnomelj – v KS Stari trg ob Kolpi.  
  
Priključitev na javno vodovodno omrežje se dovoli in priključitev izvede, če so izpolnjeni pogoji, 
predpisani z odlokom o oskrbi s pitno vodo občine, na območju katere se nahaja objekt.   
 
Več o tem ter obrazce vlog si lahko ogledate na naslovu www.hydrovod.si 

 
 

 Izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam  
 

V skladu z določbami Zakona o graditvi objektov ZGO–1 (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami 
in dopolnitvami) ter na osnovi podeljenega javnega pooblastila podjetje za nameravane 
gradnje na območju, kjer izvaja vodooskrbo, določa projektne pogoje za izdelavo projektne 
dokumentacije ter odloča o podelitvi soglasij k projektnim rešitvam.  
 
Več o tem ter obrazce vlog si lahko ogledate na spletni strani na naslovu www.hydrovod.si. 
 
 
 Izdajanje smernic in mnenj, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja s področja 

urejanja prostora 
 

V skladu z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07 s 
spremembami in dopolnitvami) ter na osnovi podeljenega javnega pooblastila podjetje za 
potrebe priprave in sprememb prostorskih načrtov izdaja smernice za pripravo prostorskih 
načrtov in mnenja na pripravljene prostorske načrte.  
 
Več o tem ter obrazce vlog si lahko ogledate na spletni strani na naslovu www.hydrovod.si. 
 
 

DRUGE INFORMACIJE, VEZANE NA UPRAVNE POSTOPKE: 

 
o POOBLAŠČENA URADNA OSEBA: Samo Kotnik  

o URADNI PROSTORI: sedež družbe ‒ prvo nadstropje levo  

o TELEFON: 01 8938 182 

o URADNE URE: ponedeljek, sreda in petek: od 7.00 do 9.00 ure oziroma po predhodnem 
dogovoru na tel. številko: 031 641 228  

 

Pisne vloge z zahtevanimi prilogami je mogoče vložiti v tajništvu družbe (prvo nadstropje desno) 
vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 uro ali poslati po pošti na naslov: Hydrovod d.o.o., Ljubljanska 
c. 38, 1330 Kočevje. Elektronske vloge morajo biti podpisane z varnim elektronskim podpisom s 
kvalificiranim potrdilom in poslane na naslov hydrovod@hydrovod.si.  
 
 

 

https://www.hydrovod.si/soglasja.html
https://www.hydrovod.si/soglasja.html
https://www.hydrovod.si/izdaja-smernic-in-mnenj-za-izdelavo-prostorskih-nacrtov.html
mailto:hydrovod@hydrovod.si


 
 

2.7. SEZNAM POMEMBNEJŠIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA 

 
 OBVESTILA O KVALITETI PITNE VODE IN NAPOVEDI MOTENJ V VODOOSKRBI (brana 

obvestila na lokalnih radijskih postajah, zapisi dostopni na spletni strani na naslovu 
www.hydrovod.si ter v pisni obliki na sedežu družbe) 

 NAPOTEK O RAVNANJU V PRIMERIH UVEDENEGA UKREPA PREKUHAVANJA PITNE 
VODE je dostopen na spletni strani na naslovu www.hydrovod.si ter v pisni obliki na 
sedežu družbe 

 REZULTATI ANALIZ PITNE VODE so dostopni v obliki pisnega dokumenta na sedežu 
družbe in na spletni strani na naslovu: www.hydrovod.si 

 CENIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE – OSKRBA S PITNO VODO so objavljeni na spletni 
strani na naslovu www.hydrovod.si ter na oglasni deski družbe    

 
 
 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI 

RAZPOLAGA DRUŽBA  
 
Dostop do informacij javnega značaja, ki so objavljene v svetovnem spletu, je možen preko 
povezav iz kataloga informacij javnega značaja, objavljenega na naslovu www.hydrovod.si, za kar 
je potreben katerikoli novejši spletni brskalnik, ter program za branje pdf oziroma besedilnih 
datotek - priporočamo Adobe Reader in MS Word 2000 ali novejši. 
  
Druge objave po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja si lahko ogledate tukaj oziroma 
na spletni strani na naslovu www.hydrovod.si.  
 
Za morebitne druge informacije javnega značaja, prosilci lahko zaprosijo ustno ali s pisno vlogo, 
naslovljeno na uradno osebo, pristojno za posredovanje informacij javnega značaja.  
 

Družba Hydrovod bo prosilcem posredovala informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi 
razpolaga. Stroški posredovanja zahtevanih informacij bodo obračunani v skladu z veljavnim 
cenikom materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja, ki je dostopen na spletni 
strani www.hydrovod.si in v pisni obliki na sedežu družbe.   
 
 
 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Prosilci najpogosteje zaprošajo za informacije o kvaliteti pitne vode.  

Nekatere druge pogosto iskane informacije si lahko ogledate na spletni strani družbe na naslovu 
www.hydrovod.si.  

https://www.hydrovod.si/
https://www.hydrovod.si/prekuhavanje-vode.html
https://www.hydrovod.si/analiza-pitne-vode.html
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