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ZADEVA: Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Mokronog-Trebelno – druga obravnava 

 
I. UVOD 

Občinskemu svetu na podlagi 75. in 84. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mokronog-
Trebelno (Uradni list RS, št. 83/07 in 33/10) posredujem v obravnavo Predlog Odloka o 
spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog-Trebelno. 
Predlagatelj Občinskemu svetu predlagam, da omenjeni odlok obravnava in sprejme oz. nanj 
poda pripombe. 
 

II. NASLOV ODLOKA 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Mokronog-Trebelno.  
 
1. Razlogi za sprejetje odloka 

Področje odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine 
Mokronog–Trebelno trenutno ni urejeno s področnim odlokom, ki bi ga sprejel Občinski svet 
Občine Mokronog–Trebelno, zato se trenutno uporablja še odlok, ki ga je sprejela nekdanja 
Občina Trebnje (Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na 
območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 102/09). 
Zaradi navedenega in dejstva, da so se od leta 2009 do danes bistveno spremenili predpisi na 
državni ravni je potrebno ustrezno urediti področje odvajanja in čiščenja. Sprejeti oziroma 
dopolnjeni ali spremenjeni so namreč bili sledeči podzakonski predpisi: Uredba o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Uredba o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 
98/15), Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, 
št. 94/14 in 98/15) Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) ter Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitve 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 
109/12).   
Zaradi sprejetja oziroma sprememb vseh teh predpisov je smiselno sprejeti odlok, ki bo celovito 
uredil področje odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Odlok v 
predlagani obliki uvaja vse potrebne podlage za pričetek izvajanja vseh storitev javne službe. 
 
2. Ocena stanja 

Odlok v uporabi, sprejet v letu 2009 s strani Občinskega sveta nekdanje Občine Trebnje, je 
neusklajen s kasneje sprejetimi podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje odvajanja in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.  
 
3. Pravna podlaga 



 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 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 in 30/16), 

 Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) 

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 

 Statut Občine Mokronog-Trebelno - UPB (Uradni list, št. 66/10) 
 

4. Cilji in načela 
Cilj predlaganega odloka je celovito in skladno z veljavnimi predpisi urediti področje 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 

Sprejem odloka ne bo imel neposrednega vpliva na občinski proračun. 
 
 
III. PREDLOG BESEDILA (v prilogi) 

 
Glede na navedeno se predlaga, da Občinski svet dokument obravnava in sprejme 
naslednji 
 
SKLEP: 
 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Mokronog-Trebelno. 

 
 
 

ŽUPAN 
Anton Maver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA: 

- predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Mokronog-Trebelno z obrazložitvami 

 


