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1.

UVOD

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža v
Občini Straža urejajo »Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na
območju Občine Straža« (Uradni list RS, št. 20/09), »Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji« (Uradni
list RS, št. 28/09), »Sklep o uporabi pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne
kanalizacije« (Uradni list RS, št. 27/08) in »Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne
kanalizacije v občini Straža« (Uradni list RS, št. 28/09), ki pa v določenih členih ni v skladu s

»Pravilnikom 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, 33/08) in
»Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja« (Uradni list RS, št. 63/09)
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine
Straža Občina Straža sprejema drugič. Ponovno sprejemanje je pogojevano predvsem s spremembo
zakonodaje na nivoju države.
Odlok o gospodarskih javnih službah govori, da je odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih
odpadnih voda obvezna gospodarska služba. Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje obveznih
gospodarskih javnih služb, ki so določeni kot javno dobro se na podlagi Zakona o izvajanju
gospodarskih javnih služb uporabljajo samo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom. Lokalna
skupnost predpiše pogoje in načine javne, posebne in podrejene rabe objektov in naprav, namenjenih
za izvrševanje lokalnih javnih služb. Občina ima že sprejete podzakonske akte na področju odvajanja
in čiščenja odpadnih in padavinskih voda vendar jih je potrebno zaradi sprejete nove zakonodaje, ki
ureja navedeno področje obnoviti. Obnovo zahtevajo predvsem podzakonski akti na osnovi Zakona o
varstvu okolja ZVO-1 (Ur.l. 41/04), Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. 112/02), Zakona o
urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. 112/02).
2.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA

Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode je sestavljen iz sledečih poglavij:
• splošne določbe
• organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
• pogoje izvajanja javne službe,
• izvajanje javne službe na območjih, kjer je javna kanalizacija,
• izvajanja javne službe na območjih brez javne kanalizacije,
• pravice in obveznosti uporabnikov,
• viri financiranja in način obračunavanja storitev,
• nadzor nad izvajanjem in kazenske določbe,
• prehodne in končne določbe.
•
Poglavje 1: Namen odloka
V prvem poglavju je opredeljena vsebina in namen odloka ter so opredeljeni osnovni pojmi.
Poglavje 2: Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe
Drugo poglavje predloga Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode opredeljuje
izvajalca ter naloge oz. obveznosti izvajalca javne službe.
Poglavje 3: Pogoji izvajanja javne službe
Tretje poglavje Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode opredeljuje pogoje
izvajanja javne službe ter gradnjo novih in prevzem zgrajenih kanalizacijskih omrežij v lastništvo
občine in upravljanje Komunale Novo mesto d.o.o.
Poglavje 4a: Izvajanje javne službe na območjih, kjer je javna kanalizacija
Četrto a) poglavje odloka predpisuje pogoje in način izvajanja službe na območje z javno kanalizacijo.
Opredeljuje naprave po vrsti, namenu in lastništvu ter pristojnosti za vzdrževanje, obveznosti in
pogoje vezane na priključitev na javno kanalizacijo.
Poglavje 4b: Izvajanje javne službe na območjih brez javne kanalizacije
Četrto b) poglavje odloka predpisuje pogoje in način ravnanja z odpadno vodo na območjih brez
javne kanalizacije.

Poglavje 5: Pravice in obveznosti uporabnikovPeto poglavje odloka o odvajanju in čiščenju
odpadne in padavinske vode navaja pravice in obveznosti uporabnikov (fizičnih in pravnih oseb), kot
so: vzdrževanje priključka, omogočati kontrola s strani upravljavca, javljati vse spremembe, plačevati
stroške, upoštevati navodila izvajalca…).
Poglavje 6: Viri financiranja in način obračunavanja storitev
Šesto poglavje opredeljuje vire financiranje javne službe in način obračunavanja storitev v zvezi z
odvajanjem in čiščenjem odpadnih vod. Opredeljeni so viri, Način in rok plačevanja storitev, način
izračuna in obračunavanja storitev, ter tudi navaja osnovo za odpis komunalnih storitev.
Poglavje 7: Nadzor nad izvajanjem in kazenske določbe
Sedmo poglavje odloka obravnava nadzor in kazenske določbe za pravne in fizične osebe.
Poglavje 8: Prehodne in končne določbe
Osmo poglavje odloka obravnava prehodne določbe s področja priprave Tehničnega pravilnika, rokov
za opremljanje z javno kanalizacijo in malimi čistilnimi napravami.
3.

CILJI IN NAČELA ODLOKA

Cilj predlaganih občinskih aktov je posodobitev ter prilagoditev državnim in s tem evropskim
predpisom ter tudi za doseganje kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe.
4.

OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC, KI JIH BO IMELO SPREJETJE
ODLOKA

Sprejetje navedenih aktov za občino ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti za občinski
proračun, ker občina že sedaj v celoti pokriva stroške izvajanja te gospodarske javne službe. Z
sprejetjem odloka pa bodo podane tudi kvalitetnejše pravne podlage za nadzor in ukrepanje
inšpektorata.
Glede na to, da gre za nov odlok, ki se sprejema zaradi uskladitve s področno zakonodajo, sprejem
odloka ne bo imel dodatnih finančnih posledic na proračun, razen objave v uradnem glasilu.
5. PREDLOG ZA ODLOČANJE
Občinskemu svetu Občine Straža predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji seji, sprejme Predlog
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža v I.
obravnavi.
5. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Cilj predlaganih občinskih aktov je posodobitev ter prilagoditev državnim in s tem evropskim
predpisom ter tudi doseganje kvalitetnega izvajanja javne službe.
6. SPREJEMANJE ODLOKA
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine
Straža se sprejema z večino glasov navzočih svetnikov.
7. FINANČNE POSLEDICE
Sprejetje navedenih aktov za Občino Straža ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti za občinski
proračun. S sprejetjem odloka pa bodo podane tudi kvalitetnejše pravne podlage za nadzor in
ukrepanje inšpektorata.
Sprejem bo povzročil izdatke v proračunu z objavo v Uradnem listu RS.

8.

PREDLOG SKLEPA:

1.

Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža potreben in primeren za
obravnavo ter ga je potrebno v nadaljevanju dopolniti in sprejeti.

2.

Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža.
Župan
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:
- Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju
Občine Straža.

