
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 

20. 9. 2013 mag. Iztok Rozman 1 

  

 

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 

KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE 

 
•POROČANJE 

•REGISTRI IN EVIDENCE 

•PODATKI 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 

20. 9. 2013 mag. Iztok Rozman 2 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE – obvezna občinska gospodarska javna služba 

varstva okolja. 

 

JAVNI KANALIZACIJSKI SISTEMI (KČN/SČN) – javna infrastruktura 

(infrastruktura lokalnega pomena). 

 

POROČEVALSKE OBVEZNOSTI (Uredba o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 88/11 in 8/12) in 

Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 109/07, 33/08, 28/11 in 88/11): 

Register izvajalcev javnih služb – OBČINE; 

Register javnih kanalizacijskih sistemov – IJS (register KČN/SČN, 

sprememba v 2012); 

Letno poročanje IJS - (2004); 

Letno poročanje o standardih opremljenosti – OBČINE; 
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REGISTER IZVAJALCEV JAVNIH SLUŽB (občine). 

 

REGISTER JAVNIH KANALIZACIJSKIH SISTEMOV (IJS, vzpostavljen 
konec 2012 (ID KČN  ID javnega kanalizacijskega sistema), 
ažuriranje podatkov). 

 

DEFINICIJA: Hidravlično neodvisen, en končni iztok (lahko navezava 
na drug kanalizacijski sistem), en upravljavec (IJS), KČN/SČN je 
del kanalizacijskega sistema ali samostojen sistem (upravljanje). 

 

ZAHTEVANI PODATKI: 

ID, tip (npr. mešan, ločen), Podatki o KČN/SČN (vključno z ID ARSO in 
stopnjo čiščenja), podatki o upravljavcu (IJS), podatki o vpisu v ZK 
GJI (da/ne), lastništvo, območja poselitve, naselja, iztoki (prelivi), 
ostali podatki (npr. zadrževalne kapacitete, preprečevanje puščanj, 
dolžina cevovodov…). 
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POROČANJE IJS (31. 3. za preteklo leto): 

 
ZAHTEVANI PODATKI O: 

• naseljih (teritorialnih enotah, kjer izvajalec javne službe izvaja storitve javne službe), 

• stavbah (obstoječem in predvidenem načinu izvajanja javne službe, lokaciji in območju 

poselitve), 

• odvajanju industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo (stavbah, količini in 

prevladujoči SKD), 

• območjih poselitve oziroma aglomeracijah (ID, število prebivalcev, skupna obremenitev 

s komunalno odpadno vodo, obremenitev z industrijsko odpadno vodo, ki se odvaja v 

javno kanalizacijo, % obremenitve, ki se odvaja v javno kanalizacijo, % obremenitve, ki 

se odvaja v javno kanalizacijo brez ustreznega čiščenja,  število prebivalcev 

priključenih na javno kanalizacijo, % obremenitve, ki se odvaja v individualne sisteme, 

% obremenitve, ki se NE odvaja niti v kanalizacijski sistem niti v individualne sisteme, 

podatki o komunalnih in/ali skupnih čistilnih napravah, % obremenitve, ki se čisti na 

določeni komunalni ali skupni čistilni napravi, št. Prebivalcev priključenih na določeno 

komunalno ali skupno čistilno napravo), 

• vodni (količinski) bilanci določenega javnega kanalizacijskega sistema, 

• bilanci obremenitev določenega kanalizacijskega sistema, 

• količini in prevzemniku odpadkov (npr. blata iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav),  

• padavinski odpadni vodi, ki se odvaja v javno kanalizacijo (površini nepropustnih 

površin s katerih se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo) in 

• količini odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo po občinah. 
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POROČANJE OBČIN O STANDARDIH OPREMLJENOSTI 
(9/2012 za 2011, 28. februar za preteklo leto) 

 

ZAHTEVANI PODATKI: 
• Za območja poselitve: ID, % območja poselitve (površine), ki leži v občini, 

število prebivalcev, skupna obremenitev s komunalno odpadno vodo, % 
skupne obremenitve za katerega je zgrajena javna kanalizacija, % skupne 
obremenitve priključene na javno kanalizacijo, število prebivalcev 
priključenih na javno kanalizacijo, % skupne obremenitve za katero je 
zgrajena komunalna ali skupna čistilna naprava, % skupne obremenitve 
priključene na komunalno ali skupno čistilno napravo), % skupne 
obremenitve ki se odvaja v ustrezne individualne sisteme, % skupne 
obremenitve, ki se NE odvaja v javno kanalizacijo ali ustrezne individualne 
sisteme, predviden datum opremljanja z javno kanalizacijo in komunalno ali 
skupno čistilno napravo in predvideni stroški opremljanja. 

 

• Za javne kanalizacijske sisteme: ID, % obremenitve s komunalno odpadno 
vodo, ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem, podatek o čiščenju 
obremenitve s komunalno odpadno vodo v komunalni ali skupni čistilni 
napravi, podatek ali je komunalna ali skupna čistilna naprava sestavni del 
javnega kanalizacijskega sistema, stopnji čiščenja komunalne odpadne 
vode in drugih pomembnih podatkih (opisno). 
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TEŽAVE, IZZIVI: 

 

• IZPOLNJEVANJE POROČEVALSKIH OBVEZNOSTI. 

• KAKOVOST PODATKOV (register IJSregister javnih 
kanalizacijskih sistemovporočanje IJS in občin) - 
izboljšanje kakovosti, avtomatske kontrole... 

• ANALIZA IN VREDNOTENJE PODATKOV – 
avtomatizacija… 

• SPREMLJANJE OPERATIVNEGA PROGRAMA, 
POROČANJE PO UWWTD, WFD… 

• PREVZEMANJE PODATKOV S STRANI DRUGIH 
INSTITUCIJ (npr. SURS). 

• JAVNA OBJAVA PODATKOV (povezava na EU informacijske 
sisteme). 

• INTEGRIRANJE VSEBIN V INFORMACIJSKI SISTEM 
VARSTVA OKOLJA. 
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Hvala za pozornost 

 

iztok.rozman@gov.si 


