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• osnutek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, 

• osnutek Pravilnika o določitvi občutljivih območij, 

• osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote 

pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 

• osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za 

onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in 

• osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in 

obratovalnem monitoringu odpadnih voda; 

 
Skladno z Direktivo 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode (UWWTD)  

ob upoštevanju Direktive 2008/98/ES o odpadkih 
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• merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda zaradi evtrofikacije in novelacija 

občutljivih območij zaradi evtrofikacije (35 vodnih teles dodatno prepoznanih kot 

občutljiva zaradi evtrofikacije, določitev s pravilnikom): ni strokovne utemeljitve / 

merilo v zvezi z MPVT črtati   

• mejne vrednosti za emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode: pri tipski MKČN črtati / 

pri tipski MKČN znižati zahtevani učinek na 80% / pri KČN črtati učinek 

• dodatna obdelava: črtati / na vplivnem območju kopalnih voda samo pri > 500 PE 

• Uporaba MKČN < 50 PE: znižati zahtevani učinek na 80% / uporabiti ne-tipske / čim 

manj MKČN /  

• uporaba pretočne greznice: črtati / črtati na mestu zgrajene / če je po SIST opredeliti 

kot MKČN / le za obstoječe objekte / dovoliti za nestalno naseljene stavbe, za 

stavbe, v kateri se izvaja kmetijska dejavnost / dovoliti v aglomeraciji < 2.000 PE / 

uporaba dobrodošla / poimenovati obstoječa greznica, kot v dosedanjih predpisih / 

urediti pravila glede nadgradnje (npr. vgradnja modulov) / urediti preverjanje 

ustreznosti (npr. vodotesnost) / dimenzioniranje pri nestalno naseljenih stavbah 
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• uporaba nepretočne greznice: črtati / črtati začasno uporabo do izgradnje JK / črtati 

uporabo za nestalno naseljene stavbe / dovoliti za nestalno naseljene stavbe in 

nestanovanjske stavbe (npr. planinske koče) 

• obveznosti upravljavca MKČN < 50 PE / pretočne greznice / obveznosti lastnika 

stavbe: prezahtevno / hrani lahko samo tisto, kar je javno dostopno 

• območje zagotavljanja IJS - občina za vsakega IJS določi območje izvajanja javne 

službe na podatkovnem sloju in s seznamom naselij: poseganje v koncesijska 

razmerja? 

• pregledovanje MKČN < 50 PE / pretočnih greznic (nadomešča oceno obratovanja): 

vključiti meritev KPK / poročilo o pregledu na eni strani (najnujnejše, zmanjšati 

administrativno breme IJS) / uvesti periodične meritve triprekatnih greznic 

• prevzem blata: omogočiti, da prevzemajo drugi pooblaščeni izvajalci / pogostost 

določiti izrecno 1× na 3 leta / omogočiti uporabo mikrobioloških sredstev za 

razgrajevanje blata za nedostopne stavbe / ločiti storitev prevzema blata in 

prevzema komunalne odpadne vode in nepretočne greznice?  
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• obveščanje IJS: črtati priporočeno / namesto pisno preko spletnih strani / preveriti 

vsebine 

• evidenca IJS: uskladiti nekatere vsebine 

• program IJS: uskladiti nekatere vsebine / potrjevanje 

• usposobljenost IJS: zahteve prestroge / črtati – ni pravne podlage 

• odvajanje padavinske odpadne vode iz zasebnih površin (< 100 m2) kot nalogo 

javne službe: črtati / povzroča nesorazmerne stroške / uredba MEDO ne omogoča 

obračunavanja te storitve / črtati prag velikosti – določi se v občinskem predpisu 

• ukrepanje ob okvari KČN: dodati, da mora lastnik KČN nemudoma zagotoviti 

finančna sredstva 

• poročanje občin: nova obveznost / ni pravne podlage / združiti s poročanje IJS 

(poroča IJS) 
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• merila za določitev aglomeracij: ni predmet urejanja v uredbi / predlogi glede gostote 

(15 PE/ha, 20 PE/ha), skupne obremenitve (> 150 PE), velikosti celic (50 × 50) / 

preprečiti združevanje več naselij / aglomeracije določiti v prilogi uredbe  

• določitev aglomeracij: določiti v prilogi uredbe / določi občina v občinskem OP ( 

dodati določbo, da se aglomeracije določijo v (državnem) OP 

• oskrbovalni standardi - opremljanje aglomeracij, zagotavljanje individualne ureditve 

(IAS) znotraj aglomeracije (če so izpolnjeni predpisani pogoji), delež individualnih 

ureditev znotraj aglomeracije: zahteve za aglomeracije < 2.000 PE, ki že imajo JK 

prestroge (omejiti na aglomeracije > 500 PE) / IAS mora zagotoviti lastnik, ne občina 

/ IAS upravlja lastnik, ne IJS / natančneje določiti merila, kdaj je znotraj aglomeracije 

lahko IAS / delež obremenitve aglomeracije, urejen z IAS, povečati na 5% (povečati 

na 5% pri aglomeracijah < 2.000 PE)  

• dokazovanje minimalne komunalne oskrbe pri nameravani gradnji: uskladiti s 

predpisi o graditvi objektov 
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• tehnični ukrepi oziroma minimalne tehnične zahteve za individualne ureditve 

(pretočne in nepretočne greznice, zgrajene na mestu postavitve):  

• Merilo mesto na vtoku na KČN > 2.000 ali MKČN, kjer je to potrebno zaradi izračuna 

OD: poseganje v koncesijsko pogodbo / prehodno določbo za obstoječe KČN / pri 

MKČN črtati / urediti zahteve za obstoječe MKČN, kjer so prostorske omejitve 

• odvajanje padavinske odpadne vode v MKČN > 200 PE: dovoliti le v KČN > 2.000 

PE / vključiti prehodne določbe za obstoječe MKČN < 200 PE 

• odvajanje industrijske odpadne vode v MKČN 

• uporaba kompostnih stranišč in ravnanje z izcedno vodo iz kompostnih stranišč: 

urediti s predpisi o odpadkih 

 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

KLJUČNE VSEBNE, KI SE SPREMINJAJO (6) 

18. 9. 2015 MOP, mag. Nataša Vodopivec 8 

• prehodni roki za opremljanje aglomeracij (2008 / 2010 / 2015 / 2021 / 2027): določiti 

enotni rok 2030 / korigirati roke, kjer ni dobrega stanja (pitna voda) / predlagane 

roke za aglomeracije < 2.000 PE, kjer je JK (delno) že zgrajena skrajšati / določiti 

rok 2019 

• prehodni roki za opremljanje obstoječih stavb izven meja aglomeracij (2021 / ob prvi 

rekonstrukciji): podaljšanje rokov nesprejemljivo / predlagane roke skrajšati (2017) / 

odločiti skrajni rok (2027 / 2021 / 2030) / odločiti, v katerih primerih se ureditev šteje 

za obstoječo (veljavno soglasje IJS) / urediti zahteve za obstoječe stavbe, ki so 

nelegalno zgrajene 

• prehodni rok za priklop na JK (6 mesecev po začetku obratovanja KČN, ki zaključuje 

to JK): dodati tudi 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za kanal 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

KLJUČNE VSEBNE, KI SE SPREMINJAJO (7) 

18. 9. 2015 MOP, mag. Nataša Vodopivec 9 

• prehodni roki za prilagoditev obstoječih naprav na novo določenih občutljivih 

območjih (7 let) 

• predpisane prilagoditve iz dosedanjih predpisov prenesene z enakimi roki: prehodni 

rok za zagotovitev dodatne obdelave v primeru iztoka na zakraselem območju 

podaljšati na 2027 

• prehodni rok za prvi program po novi uredbi (2016 za obdobje 2017 do 2020): rok za 

prvi program 2017 
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• pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda:  

• zahteve v zvezi z oceno obratovanja: ostati mora ocena obratovanja 

• zahteve v zvezi s poročilom o prvih meritvah: priloga – analizni izvid 

• uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: 

• način izračuna letnega seštevka enot obremenitve za stavbe za kratkotrajno 

namestitev: za izračun EO za planinske koče določiti pavšal glede na velikost in 

čas obratovanja 

• upoštevanje učinka čiščenja pri pretočni greznici: prej upoštevana kot MKČN – 

torej 90% čiščenje, sedaj 40% / prej polna dajatev, sedaj 40%, kar je 

nesprejemljivo / uporabiti izraz „obstoječa“, kot v dosedanjih predpisih, učinek 

čiščenja se ne upošteva 
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• uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo: 

• prenos zahtev iz dosedanje uredbe o KČN, uredbe o MKČN in uredbe 

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki sodijo v to 

uredbo (prepovedi odvajanja, dejavnosti z biološko razgradljivo industrijsko 

odpadno vodo, tehnične zahteve za KČN, kot npr. zahteve glede objekta za 

ponikanje, merilno mesto na vtoku in podobno, ukrepi za padavinsko odpadno 

vodo, idr.) 

• ravnanje z vsebino kemičnih stranišč: urediti s predpisi o odpadkih 

• možnost določitve dodatnih parametrov / drugačnih mejnih vrednosti emisije 

snovi (v OVD), če je to potrebno zaradi doseganja ciljev NUV 

• možnost določitve parametrov / mejnih vrednosti (v OVD) za terciarno čiščenje 

za MKČN, če gre za odvajanje na določenem območju ali ob posebnih pogojih 

(npr. v mali vodotok) 
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• uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo: 

• ugotavljanje čezmerne obremenitve pri KČN (uskladitev z zahtevami Direktive 

91/271/EGS): spremeniti tako, da čezmernost temelji na 50% izmerjenih 

odstopanj (namesto 20%) 
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Hvala za pozornost 
 

 

 
 

 

 

 


