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ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE STRAŽA

Številka: 00700-2/2009-1
Datum:
19.02. 2009
Zadeva:

Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v Občini Straža
- obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna osnova:

Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode na
območju Občine Straža (Uradni list RS, št. …/09),
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07 in 27/08)

Poročevalec:

Direktor Dušan Krštinc, dipl.inž.

Obrazložitev:

Občinski svet s tem tehničnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) določi
elemente za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje javne kanalizacije. V skladu
s tem pravilnikom upravlja Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. z
javno kanalizacijo na območju Občine Straža, ki je v lasti občine, se gradi ali
obnavlja v lasti občine in drugih uporabnikov vodnih virov in proizvajalcev
odpadnih in padavinskih vod.
S pravilnikom se določajo tudi načela in kriteriji za uporabo javne
kanalizacije, priključevanje, kontrolo, racionalnejše izkoriščanje kapacitet
naprav, zagotavlja ustrezno obratovanje in vzdrževanje sistemov ter
pravočasno obnovo in razvoj.
Izvajanje pravilnika ne bo pomenila dodatno obremenitev proračuna, saj
Občina Straža zagotavlja storitve odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in
padavinske vode svojim občanom tudi do sedaj in gradi, razvija in
izpopolnjuje svoj kanalizacijski sistem. To je dolžna izvajati tudi na podlagi
aglomeracij in zavez države in občin po evropski zakonodaji. To področje je
bilo pravno urejeno tudi do sedaj, vendar po pravnem redu nekdanje skupne
Mestne občine Novo mesto.
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju Občine Straža se objavi v
Uradnem listu RS in spletni strani Občine Straža.
Sprejema se z večino glasov navzočih svetnikov.

Finančne posledice:

Sprejem pravilnika, bo povzročil izdatke v proračunu za objavo v Uradnem
listu RS. S tehničnim pravilnikom se bistveno ne spreminja način uporabe in
stroški z javno kanalizacijo. To je bilo do sedaj določeno s pravilnikom
veljavnim v Mestni občini Novo mesto in za občane ne predstavlja dodatne
obremenitve ali spremembe..
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Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Straža sprejme Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na v Občini
Straža.

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
Priloga:
- besedilo Predloga Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v Občini.
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