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Članicam in članom
Občinskega sveta Občine Straža

Številka: 00700-4/2017-2
Datum: 08. 12. 2017

Zadeva:

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

Namen:

Obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna podlaga:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo,
49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06,
38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno
besedilo, 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09,
61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 ZDavNepr, 110/13, 17/14 - ZUOPŽ, 22/14 - odl. US, 19/15),
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo,
21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US),
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št.
98/15),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12),
- Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13),

Predlagatelj:

Dušan Krštinc – župan

Obrazložitev:

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode je
posodobitv obstoječega odloka, ki je usklajena z novo Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15). Odlok je usklajen
tudi z ostalimi Občinami, kjer Komunala Novo mesto izvaja obvezno
gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode.

Vsebina odloka:
1. poglavje odloka opredeljuje namen odloka in razloži pomen v odloku uporabljenih nekaterih
izrazov.
2. poglavje odloka povzema določa izvajanje javne službe in po veljavni uredbi povzema naloge
javne službe ki so obvezne storitve; poglavje tudi določa izvajalca javne službe.
3. poglavje odloka opredeljuje standarde opremljenosti in organizacijsko zasnovo izvajanja javne
službe in se glede na dosedanji odlok ne spreminja.
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4. poglavje določa načrtovanje in gradnjo nove kanalizacije. Na novo je opredeljen časovni okvir in
potrebna dokumentacija za prevzem novozgrajenih objektov in omrežij v upravljanje. V poglavju
je določeno tudi, da je potrebno omrežja, ki še niso v lasti lokalne skupnosti, služijo pa za
odvajanje odpadne vode kot javni kanalizacijski sistem, predati v last lokalni skupnosti in
upravljanje izvajalcu javne službe, ter pri tem zagotoviti ustrezno dokumentacijo.
5. poglavje predloga odloka predpisuje pogoje in način izvajanja službe na območjih, kjer je javna
kanalizacija že zgrajena. V tem poglavju je povzeto novo določilo uredbe o obveznosti
priključevanja na javno kanalizacijo objektov izven aglomeracij, če je dolžina priključnega kanala
manjša od 100 m. Neposredni priklop kanalizacijskega priključka na javni kanal izvede upravljalec
kanalizacije. Spremenjena je tudi določba o začasnem kanalizacijskem priključku, ki omogoča
izvedbo le tega za obdobje največ 10 let.
6. poglavje odloka predpisuje pogoje in način ravnanja z odpadno vodo in blatom na območjih, kjer
javna kanalizacija še ni zgrajena. Določena je periodika prevzemov odpadne vode in blata ter
dinamika pregledov MKČN.
7. poglavje odloka opredeljuje pravice in obveznosti izvajalca javne službe in uporabnikov. Odlok
nalaga uporabnikom javne službe, katerih objekti niso priključeni na javno kanalizacijo, obveznost
obveščanja izvajalca o izgradnji MKČN oz. greznice. Uporabnikom na kmetijskih gospodarstvih,
ki odpadno vodo porabljajo v skladu s predpisi o ravnanju z odpadno vodo v kmetijstvu nalaga
obveznost poročanja o količini uporabljene odpadne vode.
8. poglavje odloka opredeljuje vire financiranje javne službe, razdelitev uporabnikov ter način
obračunavanja storitev v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih vod. Določila tega poglavja se
glede na prejšnji odlok v ničemer na spreminjajo.
9. poglavje odloka določa nadzor in kazenske določbe za pravne in fizične osebe v primeru kršitev
določil odloka. Tudi določila tega poglavja se glede na dosedanji odlok ne spreminjajo.
10. poglavje odloka obravnava prehodne in končne določbe. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji se
uskladi z vsebino novega odloka v roku enega leta po uveljavitvi odloka. Z dnem uveljavitve
novega odloka preneha veljati dosedanji odlok.

Občinskemu svetu Občine Straža predlagam, da obravnava priloženo gradivo in
sprejme predlog sklepa.

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža v prvi
obravnavi.
Odlok se sprejme z večino glasov navzočih svetnikov.

Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

Priloga:

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