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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža

Zadeva:

Dopolnjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža - obrazložitev

Namen:

Druga obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98–
ZZLPPO, 127/06–ZJZP in 38/10-ZUKN),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–ZLS–UPB2, 76/08,
79/09 in 51/10),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1, 49/06 - ZMetD,
66/06 - Odl. US, 112/06 - Odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08),
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št 63/09),
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št.
75/08),
- Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08)

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:

Občinski svet Občine Straža je na 26. redni seji dne 1.4.2010 sprejel Odlok o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža.
V tem Odloku je kot izvajalec gospodarske javne službe in kot upravljavec
vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav na območju Občine Straža
določeno javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.
Doda se nova 22. točka 3. člena odloka, ki določa, da je lastnik vodovoda
lastnik javnega vodovodnega omrežja in objektov, ki v sodelovanju z
upravljavcem vodovoda odloča o novogradnjah, rekonstrukcijah in obnovah
vodovodnega omrežja, objektov in vodovodnih priključkov. Lastnik vodovoda
odloča o oddaji oz. izvedbi navedenih del.
V spremembi odloka se v 6. členu določi, da je izvajalec gospodarske javne
službe lahko pravna oseba, ki za izvajanje pridobi koncesijo, javno podjetje v
lasti ali solastništvu Občine Straža, javni gospodarski zavod, ki ga ustanovi
Občina Straža, ali režijski obrat v okviru Občine Straža.
V novem 6.a členu Odloka je naveden postopek in čas podelitve koncesije.
Koncesija se podeli za dobo pet (5) let.
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Zaradi uskladitve s Pravilnikom o spremembi pravilnika o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08) se v 23. členu Odloka spremeni določilo,
da vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda zagotavlja
občina v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, graditvi objektov in
geodetski dejavnosti. Posledično se v 51. členu Odloka črta 7. odstavek.
V 40. členu Odloka odpravlja napaka in sicer tako, da v primeru, ko se z
izredno kontrolo ugotovi, da je vodomerna naprava delovala v škodo
uporabnika, stroške izvedene izredne kontrole nosi upravljavec ne pa
uporabnik.
Odlok se sprejema z večino glasov navzočih svetnikov.
Občinskemu svetu Občine Straža predlagam, da obravnava priloženo gradivo
in sprejme predlog sklepa.

Predloga sklepov:

1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža.

Priloga:

Dopolnjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s
pitno vodo na območju Občine Straža.

Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
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