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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža

Šifra: 00700-30/2008-1
Datum: 25. 11. 2008
Zadeva:

Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine Straža - obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US,
76/08 in 100/08 Odl. US)
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, ZVO-1-UPB1 in 66/06

– Odl. US št. U-I-51/06-1)
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03-popr. 58/2003ZZK-1 in 33/2007-ZPNačrt)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.),
92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006
Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007)
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07 Odl. US, 58/07 Odl. US,
17/08 in 21/08),
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:

Alojz Knafelj
OBRAZLOŽITEV

1.)

Ocena stanja in razlogi za sprejem novega pravilnika

Občina Straža prehaja na svoj pravni red po osamosvojitvi. Ta odlok nadomešča, spreminja, usklajuje
in dopolnjuje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06 in 27/08) in ga predpisuje in zahteva Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08),
2.)

Uvod

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08) v 4. členu govori, da
je odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža
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 Straža mora še sprejeti podzakonske akte na področju odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda in jih uskladiti s sprejeto novo zakonodajo, ki ureja navedeno
področje. Upoštevati mora predvsem Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o
urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju in ostale podzakonske akte.
3.)

Obrazložitev predloga odloka

Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža je
sestavljen iz sledečih poglavij:
•
•
•
•
•
•
•
•

Splošne določbe
Organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja gospodarske javne službe,
Vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev,
Pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
Pravice in obveznosti uporabnikov javne službe,
Vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
Vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
Druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.

V prvem poglavju je opredeljena vsebina in namen odloka ter so opredeljeni osnovni pojmi.
Drugo poglavje predloga Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode opredeljuje
izvajalca ter naloge oz. obveznosti izvajalca javne službe.
Tretje poglavje Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode opredeljuje javne dobrine
izvajalca ter njihovo prostorsko razporeditev.
Četrto poglavje odloka predpisuje pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin z navedenimi
tehničnimi pogoji za priključitev objektov. V nadaljevanju tudi opredeljuje način prevzemanja
novozgrajene in obstoječe javne kanalizacije v upravljanje.
Peto poglavje odloka predpisuje pogoje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ter tudi pogoje
za prekinitev odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo.
Šesto poglavje odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode navaja obveznosti izvajalca
javne službe in da je dobrina-javna storitev ustrezno izvajana. Navedena so vse osnovne dejavnosti, ki
jim mora izvajati ter zagotavljati izvajalec (zagotavljanje obratovanja, planiranje, obveščanje, vodenje
katastra, obračunavanja, izdajanje smernic, soglasja,…).
Sedmo poglavje odloka navaja pravice in obveznosti uporabnikov (fizičnih in pravnih oseb), kot so:
vzdrževanje priključka, omogočanje kontrole s strani upravljavca, javljanje vseh sprememb,
plačevanje stroškov, upoštevanje navodil izvajalca…). V tem delu odloka so tudi navedene smernice
za ravnanje z odpadnimi vodami na območjih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije in tudi na območjih,
kjer po operativnem planu ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
V zadnjem delu odloka se navedeni viri financiranja izvajanje javne službe, nadzor, kazenske določbe
za pravne in fizične osebe ter tudi prehodne določbe.
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4.)

Cilji in načela odloka

Cilj predlaganih občinskih aktov je posodobitev ter prilagoditev državnim in s tem evropskim
predpisom ter tudi doseganje kvalitetnega izvajanja gospodarske javne službe ter osamosvojitev od
pravnega reda bivše skupne Mestne občine Novo mesto.

5.)

Finančne posledice:

Sprejetje navedenih aktov za Občino Straža ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti za občinski
proračun, ker občina že sedaj v celoti pokriva stroške izvajanja te gospodarske javne službe. 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. Za njegovo
izvajanje bodo potrebna sredstva v proračunu na več proračunskih postavkah z organizacijo in
začetkom delovanja občinskih inšpekcijskih služb Pozitivne finančne učinke pa prinaša višje višine in
več pobranih glob.

Predlog sklepa:

1.

Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Predlog Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža
potreben in primeren za nadaljnjo obravnavo, kjer se ga dopolni in
sprejme.

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
Občine Straža

Alojz Knafelj l.r.
Priloge:
-

Besedilo Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju
Občine Straža
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