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SKLEP O PREVZEMU METEORNIH ODVODNIKOV

GRADIVO PRIPRAVILA:

Oddelek za okolje in prostor: Irena Raspor

PRISTOJNO DELOVNO TELO
OBČINSKEGA SVETA:
Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 12. redni seji dne 17.12.2015 obravnava
in sprejme:
Na podlagi 26. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1,
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 2.
člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št.
88/11, 8/12, 108/13) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15), je
Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji ____ seji dne ____ sprejel naslednji
SKLEP
O PREVZEMU METEORNIH ODVODNIKOV
I.
Na predlog Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami, Sektorja za vodno območje
Jadranskega morja, Oddelka za povodja reke Soče, s tem sklepom Občina Ajdovščina prevzema
meteorne odvodnike, ki po strokovni nalogi Vodotoki in odvodniki v naselju Ajdovščina, št. P-GO12/14, ki jo je izdelalo podjetje Hidrotehnik, Vodnogospodarsko podjetje d.d., v januarju 2014, niso
v funkciji upravljanja z vodami.
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II.
Upravljanje z meteornimi odvodniki iz I. točke tega sklepa se z obvezne državne javne službe s
področja urejanja voda prenese na Občino Ajdovščina v primerih, ko so zemljišča v javni lasti.
V primerih zasebnih zemljišč pa upravljanje z meteornimi odvodniki prevzamejo njihovi lastniki, pod
pogoji, ki jih določi Občina Ajdovščina. Če lastnik zemljišča s prevzemom in pogoji upravljanja ne
soglaša, se upravljanje meteornega odvodnika nanj ne prenese.
III.
Ta sklep se sprejme pod pogojem, da se lastništvo zemljišč, ki so v državni lasti, brezplačno
prenese v last Občini Ajdovščina.
IV.
Ta sklep prične veljati s sprejemom na Občinskem svetu Občine Ajdovščina in se pošlje Agenciji
RS za okolje, Uradu za upravljanje z vodami, Sektorju za vodno območje Jadranskega morja,
Oddelku za povodja reke Soče.
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l.r.

OBRAZLOŽITEV
1. Pravni temelj:
26. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15) določa prenehanje in nastanek vodnega zemljišča.
149. člen Zakona 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 in 108/09) določa obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva okolja.
2. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št.
88/11, 8/12, 108/13) določa, da se odvajanje padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, ne
šteje za javno službo, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v
komunalni ali skupni čistilni napravi.
2. Razlogi za sprejem in cilji:
Po zakonu o vodah varovalni pas vodotoka oz. zunanja meja priobalnega zemljišča manjšega
potoka sega 5 metrov na obe strani struge, pri večjem vodotoku (Vipava) varovalni pas obsega 15
metrov, če pa voda teče v krajini, je varovalni pas pri večjem vodotoku še obsežnejši, kar 40
metrov na obe strani struge. Zakon o vodah velja tudi na vodotokih, ki so v zasebni lasti. To
pomeni, da je potrebno za vsak poseg na vodno zemljišče pridobivati dovoljenja in soglasja
Agencije RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega
morja, Oddelek za povodja reke Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica, tel. 05 338 38 70, e-naslov:
gp.arso-ng@gov.si.
Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega
morja, Oddelek za povodja reke Soče, je Občini Ajdovščina posredoval strokovno nalogo Vodotoki
in odvodniki v naselju Ajdovščina, ki so v upravljanju gospodarske javne službe urejanja voda, št.
P-GO-12/14, ki jo je izdelalo podjetje Hidrotehnik, Vodnogospodarsko podjetje d.d. v januarju
2014, v kateri je nabor meteornih odvodnikov, ki niso v funkciji upravljanja z vodami, ampak
predstavljajo odvodnike, ki sprejemajo vodo bodisi iz urbanih površin, bodisi iz kmetijskih zemljišč.
Kot izvajalci obvezne državne javne službe s področja urejanja voda na območju povodja reke
Soče predlagajo, da se odvodniki iz nabora predajo v upravljanje lokalni skupnosti. Prav tako
predlagajo, da se lastništvo parcel, ki so v državni lasti, prenese na lokalno skupnost. V primerih
zasebnih zemljišč pa upravljanje z meteornimi odvodniki prevzamejo njihovi lastniki, v kolikor bodo
s tem soglašali.
S predlogom sklepa se prevzame odvodnike na poselitvenem območju mesta Ajdovščina na
sledečih lokacijah: ob novi osnovni šoli Danila Lokarja, ob Hublju, ob Ulici Vena Pilona, na Ribniku
do regionalne ceste ter na območjih poslovnih con: Pod Fructalom, Pod obvoznico, Pod železnico,
Mirce. V naselju Cesta pa se prevzame meteorne odvodnike s kmetijskih površin, ker vplivajo na
zaledne vode naselja, skladno z grafično prilogo.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema:
Sprejem predlaganega sklepa bo imel finančne in druge posledice predvsem pri prevzemanju
zemljišč v last in pri vzdrževanju meteornih odvodnikov.
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme predlagani sklep.
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l.r.

POROČILO ODBORA:
Na 11. redni seji dne 2. 12. 2015 je Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora obravnaval
Sklep o prevzemu meteornih odvodnikov in sprejel mnenje, da je predlagani Sklep o prevzemu
meteornih odvodnikov primeren za obravnavo na Občinskem svetu Občine Ajdovščina ter
predlaga, da ga Občinski svet Občine Ajdovščina sprejme.
Datum: 7. 12. 2015
Grafična priloga

PREDSEDNIK ODBORA
Valentin KRTELJ, l. r.
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