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ZADEVA: PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE 
ODPADNE VODE 
 
Spoštovani! 
Zdruţenje občin Slovenije podaja pripombe na Predlog uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode, EVA 2015-2550-0025, medresorska obravnava. Pripombe je pripravil pristojni 
strokovni odbor zdruţenja in posamezne občine. 
 
Predlagamo sledeče dopolnitve: 
 
- v prvem stavku 5. odstavka 19. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode se besedilo »občina« črta in nadomesti z besedo »lastnik objekta« . 
 
Obrazloţitev: Ţe z dopisom z dne 22.07.2015 smo opozorili, da je nujno, da individualne sisteme 
odvajanja komunalne odpadne vode znotraj aglomeracij zagotavljajo lastniki objektov sami, kot je 
to predvideno tudi pri opremljanju območij izven meja aglomeracij. Opremljanje individualnih 
objektov nikakor ne more biti strošek občine.   
 
- v prvi alineji 7. odstavka 19. člena se število »2« nadomesti s številom »5«. 
 
Obrazloţitev: Povečanje deleţa skupne obremenitve je bilo predlagano ţe z dopisom Zdruţenja 
občin Slovenije z dne 22.07.2015, ko je bil podan predlog za povečanje iz predlaganih dveh 
odstotkov na pet odstotkov. Občine opozarjajo, da je bila npr. tudi pri izgradnji čistilnih naprav s 
sofinanciranjem EU za cilj postavljena 95 % priključenost v aglomeraciji in se sprašujejo, kako naj 
v decembru 2015 doseţejo še dodatne tri odstotke. 
 
 - besedilo prvega odstavka 50. člena se dopolni tako, da se glasi: 
 
» (1) Ne glede na 21. člen te uredbe 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 oz. je 
obstoječa ureditev skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, 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 tem objektu, sam na svoje stroške zagotoviti 
odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta po uveljavitvi 
te uredbe «.  
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Obrazloţitev: Dopolnitev se predlaga za jasnejše razumevanje besedila 50. člena, katerega namen 
je doseganje prilagoditvenih ukrepov za obstoječe objekte, ki so različno komunalno opremljeni. Iz 
obrazloţitve k uredbi je namen člena jasen, zato predlagamo, da se ta namen jasno izrazi in zapiše 
tudi v besedilu 1. odstavka 50. člena uredbe.   
 
V skladu z drugim odstavkom 54. člena predloga uredbe je predvidena posodobitev 
Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode do 30. junija 2016, torej 
tudi posodobitev območij aglomeracij. Menimo, da bi (predvsem zaradi poznavanja terena) 
pri oblikovanju aglomeracij morale sodelovati tudi občine, prav tako menimo, da bi bilo 
smiselno preveriti dosedanja območja aglomeracij. Glede določitve aglomeracij naj predstavimo 
samo en primer, ki nam ga je poslala Občina Renče - Vogrsko: Aglomeracija ID1518 Renče v 
Občini Renče-Vogrsko po veljavnem operativnem programu dosega skupno obremenitev 2.002 PE. 
Menijo, da je bil takšen izračun (glede na povprečno gostoto 16PE/ha) malce »prisiljen«. 
Pričakujejo, da se bo glede na pogoje iz predloga uredbe KOV skupna obremenitev aglomeracije 
zniţala pod 2.000 PE, kar bo za to aglomeracijo in številne podobne (npr. ID1596 Vitovlje), 
omogočalo doseganje rokov za opremljenost iz predloga uredbe KOV.  Ker se nov operativni 
program, ki bo določil nove aglomeracije pričakuje šele v drugi polovici 2016 (54. člen predloga 
uredbe), bodo do takrat v občini v negotovosti glede določitve aglomeracij in izvajanja ukrepov 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
 
Ponovno bi ţeleli izpostaviti, da so roki za izvedbo predpisanih zahtev še vedno postavljeni 
nerealno. Občine se namreč vsako leto soočajo s krčenjem finančnih sredstev v občinskih 
proračunih, prav tako sredstev za ta namen ni predvidenih v finančni perspektivi 2014-2020, zato 
bo tudi spremenjenih rokih nemogoče zgraditi predpisan (in finančno zelo zahteven) sistem 
odvajanja in čiščenja komunalnih voda. 
 
Občine opozarjamo, da je nujno podaljšanje roka iz petega odstavka 45. člena, in sicer 
vsaj do 31. decembra 2018. Investicije v odvajanje in čiščenje v teh aglomeracijah (manj od 
2.000 PE) niso bile predmet EU kohezijskih projektov, katerega programsko obdobje se zaključuje 
z 31. 12. 2015. Posledično občine niso imele na razpolago niti sredstev za izvajanje investicij v 
manjših aglomeracijah niti zmoţnosti, da bi vzporedno z izvajanjem zahtevnih in obseţnih investicij 
v odvajanje in čiščenje odpadne vode, izvajale ukrepe tudi na območjih manjših aglomeracij. Glede 
na navedeno se zdi nesmotrno, da se ob sprejemanju predpisa upoštevajo roki, za katere je ţe v 
tem trenutku jasno, da ne bodo izpolnjeni, kar bo imelo za posledico kršenje določb uredbe takoj 
po njeni uveljavitvi.  
 
Ker so lokalne skupnosti nosilec na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod, predlagamo 
nujen skupni sestanek za uskladitev dilem in nejasnosti. 
 
S spoštovanjem, 
 

                                                                                        
                                                                                 Robert SMRDELJ  
                                                                        Predsednik Zdruţenja občin Slovenije 

 


