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Navodila izvajalcem javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode 
 
Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 –
 ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in prvega 
odstavka 84. 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) okoljevarstvena dovoljenja glede emisij v vode, na podlagi 1. 
odstavka 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-
ZMetD, 66/06-OdIUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15 in 30/16) pa  okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko 
povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega. 
 
V prvem odstavku 22. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12, 64/14 in 98/15) je predpisano, da mora za 
obratovanje naprave ali vsako večjo spremembo v obratovanju naprave, ki odvaja industrijske 
odpadne vode v javno kanalizacijo, neposredno ali posredno v vode, upravljavec naprave 
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.  
 
V skladu s 83. členom ZVO-1 mora vloga vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in 
njenem obratovanju in o predvidenih ukrepih za izpolnitev pogojev, določenih v predpisih iz 17., 
19. ali 20. člena istega zakona. V 26. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo pa je določena vsebina, ki jo mora ministrstvo 
določiti v okoljevarstvenem dovoljenju. Med drugim tudi lokacijo iztokov iz naprave z navedbo 
ali gre za odvajanje v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno ali skupno čistilno napravo, 
ali posredno ali neposredno v vode. V 23. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo pa je določeno, da mora vloga za izdajo 
okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati tudi mnenje upravljavca javne kanalizacije in 
upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave v skladu s 5. členom iste uredbe.  
 
Skladno z navedenim morajo mnenja, ki jih izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja odpadne 
vode posredujejo upravljavcem industrijskih naprav in so priloga vlogi za izdajo oz. spremembo 
okoljevarstvenega dovoljenja, vsebovati naslednje informacije in podatke: 
 

 Ali se odpadne vode iz naprave že odvajajo v javno kanalizacijo (obstoječe naprave) oz. 
ali se bodo odpadne vode lahko odvajale v javno kanalizacijo (za nove naprave)? 

 Vrste odpadnih vod (padavinske, komunalne, industrijske) in največje letne količine 
odpadnih vod (m3) iz naprave, ki jih dovolite odvajati (ali pripeljati) v javno kanalizacijo 
in komunalno ali skupno čistilno napravo.  

  V primeru, ko je industrijska odpadna voda posledica padavin, naj bo v mnenju 
tudi podatek o velikosti površin, na katerih nastajajo vode, ki se lahko odvajajo v 
javno kanalizacijo.  
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 V primeru odvoza industrijske odpadne vode na komunalno ali skupno čistilno 
napravo določite tudi največjo dnevno količino pripeljanih odpadnih vod.  

 Lokacija priklopa posamezne vrste odpadnih vod iz naprave na javno kanalizacijo 
(koordinate državnega koordinatnega sistema, parc. št., k.o.- šifra, ime). 

 Ime komunalne ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo, in njeno 
zmogljivost (v populacijskih ekvivalentih: PE).  

 Če se odpadne vode iz naprave odvajajo v javno kanalizacijo za odvajanje izključno 
padavinske odpadne vode (javna meteorna kanalizacija) je to potrebno napisati.  

 Lokacijo iztoka javne kanalizacije (koordinate državnega koordinatnega sistema, parc. 
št., k.o.- šifra, ime) in ime vodotoka, kamor se odpadna voda odvaja, če javna 
kanalizacija ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo. Navedeno mora biti 
ali gre za javno meteorno ali fekalno kanalizacijo in ali bo ta kanalizacija v prihodnosti 
(okvirno kdaj) zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo. 

 Lokacijo iztoka (koordinate državnega koordinatnega sistema, parc. št., k.o.- šifra, ime) 
javne kanalizacije za odvajanje izključno padavinske odpadne vode (javna meteorna 
kanalizacija). Če gre za odvajanje v vodotok, mora biti navedeno tudi ime vodotoka.  

 Skladno s 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo morajo upravljavci javne kanalizacije in komunalne ali skupne 
čistilne naprave določiti tudi mejne vrednosti parametrov v industrijski odpadni vodi iz 
naprave tako, da ni škodljivega vpliva na objekte javne kanalizacije ali na obratovanje 
komunalne ali skupne čistilne naprave, kar mora biti iz mnenja jasno razvidno. 

 

V primeru, da upravljavci javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave ne dovolijo 
odvajanja odpadne vode v javno kanalizacijo s komunalno in skupno čistilno napravo, mora biti 
to jasno navedeno in utemeljeno – razlogi (14. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadne vode v vode in javno kanalizacijo). 


