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Dopolnjen predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem v drugi obravnavi

Pravna osnova:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 27/08 Odl.
US: U-I-21/07-18, 76/08 – ZLS-O, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9 in 79/09 –
ZLS-P)
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08),
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06–ZMetD,
66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US, 33/07–ZPNacrt, 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)
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 03/07, 29/07, 17/08, 21/08 in 76/08)
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS,
št. 75/08)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1, 49/06 - ZMetD,
66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A in 70/08),
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08)

Predlagatelj:

Alojz Knafelj, župan

Poročevalec:

Alojz Knafelj in predstavnik JP Komunale
Obrazložitev:

1. UVOD
Področje oskrbe s pitno vodo v Občini Straža ureja »Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža«
(Ur.l. RS št. 119/08), ki pa v določenih členih ni v skladu s »Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo« (Ur.l.
št. 35/06 in 41/08), ki v svojem 30. členu določa, da morajo občine prilagoditi svoje predpise, ki
urejajo izvajanje javne službe, zahtevam tega pravilnika najpozneje do 31.12.2008. Odlok do
določenega roka ni bil usklajen s »Pravilnikom«. Do zamude je prišlo zaradi nejasnosti pri elementih
obračuna, ki so bile pojasnjene s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/09, z dne 8.8.2009).
2. OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA ODLOKA
a.) Pripombe k predlogu odloka v prvi obravnavi
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V času obravnave predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža so članice in člani
občinskega sveta podali naslednje pripombe in predloge:
ga. Mateja Kastelec:
- vzpostavitev katastra bo terjala spremembe finančnih obveznosti iz proračuna,
- v obrazložitvi odloka je zapisano »kot objekt v katerem se rabi pitna voda je mišljen objekt v
katerem je prijavljena oseba s stalnim bivališčem…«, tega v samem odloku ni nikjer zaslediti,
- ali so vodnjaki »šterne« zasebni vodovod,
- kdo plača izgube vodovoda,
- potrebno dopolniti kdo so prva skupina uporabnikov,
- nerazumljivo oz. nepravilno definirano uporaba vodomerov
g. Igor Vizjak:
− kaj pomeni ta odlok za občino, za proračun in za občane v Občini Straža,
− ali Občina Straža zagotavlja oskrbo s pitno vodo na celotnem območju občine v skladu s tem
odlokom, ta odgovor pričakuje do druge obravnave odloka,
− prioritetnejša investicija je sanacija omrežja in ne novi vodovod
− Komunala naj do naslednje seje izdela investicijski program sanacij vodovoda,
− koliko bo občino stalo izguba pitne vode, potrebno izdelati projekt sanacije vodovodnega
omrežja,
g. Dušan Dular:
− kaj pomeni dikcija, da vodovod ne sme biti priključen na objekt, ki nima odvoda,
− izvajanje tega odloka potegne za sabo tudi novo komunalno ureditev,
− nelogične predvidene kazni in izvajanje nadzora v odloku.
b.)

Pripombe v času obravnave k predlogu odloka po prvi obravnavi

Ostalih pripomb v času obravnave predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža ni bilo.
c.)

Opredelitev glede pripomb in sprememb v dopolnjenem predlogu odloka:

V dopolnjenem predlogu odloka ni sprememb, saj ni bila na seji občinskega sveta in v času
obravnave predloga posredovana nobena pripomba na tekst samega odloka. Bile so podane
samo pripombe na način njegovega izvajanja. Obravnava se je nanašala na izvajanje nalog, ki
ji ta odlok zahteva, vendar šele po njegovem sprejetju. Občina Straža že sedaj izvaja mnogo
najnujnejših sanacij omrežja in manjšanja izgub v okviru sanacij in novogradenj omrežja.
Kombinirano širimo oskrbo s pitno vodo in obnavljamo izgube omrežja. Znano je pa, da so
zmožnosti proračuna občine omejene in da bomo sanacijo omrežja izvajali še dolgo. Tudi z
Evropskimi sredstvi v skupini Dolenjskih občin. Problematika je poznana, precej sanacij je že
odpravljenih, ostale pa odpravljamo v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Občina Straža že sedaj zagotavlja v minimalnem obsegu oskrbo s pitno vodo na celotnem
območju, saj jo dovažamo z avtocisternami.
3. VPLIV NA PRORAČUN
Glede na to, da gre za spremembo odloka zaradi uskladitve s področno zakonodajo, sam sprejem
odloka ne bo imel dodatnih finančnih posledic na proračun, razen objave v uradnem glasilu..
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4. PREDLOG ZA ODLOČANJE
Občinskemu svetu Občine Straža predlagamo, da po obravnavi sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Straža v drugi 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
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini 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. Izvajanje odloka pa bo imelo
močan vpliv na proračun, vendar nam njegovo sprejetje predpisuje nadrejena pravna ureditev tega
področja in so izdatki proračuna potrebni tudi brez sprejetja tega odloka.

8.

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža.

Župan
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:
- Dopolnjen predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža
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