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Članicam in članom
Občinskega sveta Občine Straža
Številka: 35403-10/2017-2
Datum:
09. 10. 2017

Zadeva:

Predlog Sklepa o ureditvi in evidentiranju neurejenih priključkov komunalnih
odpadih vod v Občini Straža - obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju
Občine Straža (Uradni list RS, št. 22/14);
- Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13)

Predlagatelj:

Dušan Krštinc

Obrazložitev:

Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode mora lastnik objekta na
območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo zagotoviti, da je objekt zaradi
priključitve na javno kanalizacijo opremljen s kanalizacijskim priključkom. Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode določa, da mora lastnik
stavbe za priključitev stavbe na javno kanalizacijo pri upravljavcu izvesti prijavo
kanalizacijskega priključka ter skleniti pogodbo o priključitvi na javno kanalizacijo. Na
območju, ki ni opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom, je potrebno čiščenje
komunalne odpadne vode zagotoviti na način, da učinek čiščenja dosega 80 % glede na
parameter KPK. To je doseženo bodisi z ureditvijo male komunalne čistilne naprave,
bodisi z ureditvijo nepretočne greznice in odvažanjem odpadne komunalne vode na
centralno čistilno napravo.
Iz evidenc upravljavca kanalizacijskega sistema ter izvedenih posnetkov javnega kanala
s TV kamero je razvidno, da vsi objekti nimajo ustrezno rešenega odvajanja odpadnih
vod. Namen sprejetja sklepa je, da se določi enotna izhodišča o načinu ureditve in
evidentiranja neustreznih kanalizacijskih priključkov.
Občinskemu svetu Občine Straža predlagam, da obravnava priloženo gradivo in
sprejme predlog sklepa.

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o ureditvi in evidentiranju neurejenih
priključkov komunalnih odpadnih vod v Občini Straža.
Sklep se sprejema z večino glasov navzočih svetnikov.
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc, l.r.
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