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Obrazložitev
Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (v javno
obravnavo) se nanaša na podaljšanje prehodnih rokov za prilagoditev zahtevam te uredbe. Predlog je,
da se prehodni roki, ki bi se po veljavni uredbi iztekli 31.12.2021, podaljšajo do 31.12.2025, prehodni
roki z datumom 31.12.2023 pa se podaljšajo do 31.12.2027.
Veljavna Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in
81/19; uredba) določa prehodne roke za ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
zahtevam predmetne uredbe. Prehodni roki, ki se podaljšujejo, se nanašajo na obstoječe objekte na
območjih, kjer ni predpisana javna kanalizacija in morajo lastniki objektov zagotoviti ureditve za svoje
objekte kot tudi za opremljanje z javno kanalizacijo v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo
od 2.000 PE, kjer se odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijo.
Veljavna uredba določa prehodne roke za oskrbovalne standarde, kot navedeno v nadaljevanju.
Zahteve so predpisane v 39. členu uredbe.
Aglomeracija s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, kjer se
komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, mora biti opremljena z javnim
kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v
skladu s četrtim odstavkom 10. člena te uredbe in dodatno obdelavo v skladu z 11. členom te uredbe
najpozneje do:
31. decembra 2021, če gre za iztok v občutljivo območje iz prve alineje drugega odstavka
10. člena te uredbe ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja iz druge alineje
drugega odstavka 10. člena te uredbe ali v vodo na vodovarstvenem območju,
31. decembra 2023, če gre za iztok, ki ni iztok iz prejšnje alineje.
Aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne
odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, mora biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in
komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom
10. člena te uredbe ali v skladu z drugim odstavkom 19. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra
2023.
Prehodni roki za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode so predpisani v 40. členu uredbe.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode po javnem kanalizacijskem
omrežju in njeno čiščenje oz. dodatno obdelavo v skladu z zahtevami te uredbe najpozneje do:
31. decembra 2021, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in
manjšo od 2.000 PE, in za iztok v občutljivo območje ali vodo v prispevnem območju občutljivega
območja ali v vodo na vodovarstvenem območju,
31. decembra 2023, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in
manjšo od 2.000 PE, in za iztok v območje, ki ni občutljivo oz. voda v prispevnem območju
občutljivega območja ali voda na vodovarstvenem območju,
31. decembra 2023, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE.
V 43. členu uredbe pa so predpisane zahteve za prilagoditev obstoječih objektov (gl. drugi in tretji
odstavek). Lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem,
na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in
tudi niso izpolnjeni pogoji za odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo, komunalna odpadna voda
pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje
objekta, mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v
skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2021.
Lastnik obstoječe industrijske stavbe na območju naprave, za katero je bilo izdano gradbeno
dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bila v
uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
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skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno
kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in niso izpolnjeni pogoji za odvajanje
odpadne vode v javno kanalizacijo, mora za komunalno odpadno vodo iz stavbe, zagotoviti odvajanje
in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do:
roka, določenega v pravnomočnem okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave, in
31. decembra 2021, če gre za napravo, za katero okoljevarstveno dovoljenje še ni izdano,
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ni predpisana ali v pravnomočnem okoljevarstvenem
dovoljenju za obratovanje naprave rok ni predpisan.
Po prvih grobih, nepopolnih in neprečiščenih podatkih za leto 2020 znaša stopnja priključenosti na
javno kanalizacijo v aglomeracijah z obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, cca. 52 %. Opremljenost z
javno kanalizacijo je kljub postopnemu izboljšanju skozi leta, v teh aglomeracijah sorazmerno nizka. V
objektih zunaj meja aglomeracij je med prevladujočimi ureditvami še vedno »obstoječa pretočna
greznica« (cca. 69 %), medtem ko je MKČN skupaj z nepretočnimi greznicami le cca. 14 % (podatki
so za leto 2018, novejših še ni na voljo). V letih 2020 in 2021 smo bili soočeni tudi s posebnimi
razmerami in razglašeno epidemijo COVID-a 19, kar je vplivalo na vsa področja življenja in je lahko
tudi oteževalo izvajanje projektov in s tem izpolnjevanje obveznosti po uredbi.
V zadnjem času je bilo podanih kar nekaj vprašanj, kako se bomo na ministrstvu odločili glede
morebitnega podaljšanja prehodnih rokov, iz česar je razbrati, da bi bilo podaljšanje rokov dobrodošlo
tako za občine - investitorke v javno kanalizacijo kot tudi za državljane. Pri tem velja omeniti, da bodo
določena sredstva za opremljanje »malih« aglomeracij na voljo tudi po letu 2021 (npr. Sklad za vode).
Glede na vse navedeno s spremembami in dopolnitvami predmetne uredbe predlagamo podaljšanje
omenjenih prehodnih rokov za štiri leta.
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PRILOGA
Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 23. člena in tretjega odstavka 149. člena
ter za izvrševanje tretjega odstavka 104. člena in 105. člena 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, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ,
21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

1. člen
V Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) se v 39. členu
prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Ne glede na prvi odstavek 19. člena te uredbe mora biti aglomeracija s skupno obremenitvijo,
enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v
javno kanalizacijsko omrežje, opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno
napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 10. člena te uredbe in
dodatno obdelavo v skladu z 11. členom te uredbe najpozneje do:
31. decembra 2025, če gre za iztok v občutljivo območje iz prve alineje drugega odstavka
10. člena te uredbe ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja iz druge alineje
drugega odstavka 10. člena te uredbe ali v vodo na vodovarstvenem območju v skladu s predpisi,
ki urejajo vode,
31. decembra 2027, če gre za iztok, ki ni iztok iz prejšnje alineje.
(2) Ne glede na prvi odstavek 19. člena te uredbe mora biti aglomeracija s skupno obremenitvijo,
manjšo od 500 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje,
opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne
odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 10. člena te uredbe ali v skladu z drugim odstavkom
19. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2027.«

2. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na 15. člen te uredbe mora izvajalec javne službe zagotoviti odvajanje komunalne odpadne
vode po javnem kanalizacijskem omrežju in njeno čiščenje v skladu z 10. členom te uredbe ter
dodatno obdelavo v skladu z 11. členom te uredbe najpozneje do:
31. decembra 2025, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in
manjšo od 2.000 PE, in za iztok iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena,
31. decembra 2027, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in
manjšo od 2.000 PE, in za iztok iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena,
31. decembra 2027, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE.«
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3. člen
Drugi in tretji odstavek 43. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano
gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki
je bil v uporabi pred tem dnem, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z
javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso
izpolnjeni, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega
čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s
predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu,
zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2025.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora lastnik obstoječe industrijske stavbe na območju
naprave, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bila v uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa ureditev
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta,
na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in
pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za komunalno odpadno
vodo, ki nastaja v tej stavbi, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do:
roka, določenega v pravnomočnem okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave, in
31. decembra 2025, če gre za napravo, za katero okoljevarstveno dovoljenje še ni izdano,
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ni predpisana ali v pravnomočnem okoljevarstvenem
dovoljenju za obratovanje naprave rok ni predpisan.«

4. člen
Ta uredba začne veljati 31. decembra 2021.
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