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OBRAZLOŽENO STALIŠČE K PRIPOMBAM IN PREDLOGOM IZ POSTOPKA SODELOVANJA
JAVNOSTI

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode

Datum javne objave: 30. 8. 2021
Datum zaključka javne objave: 13. 9. 2020
Gradivo je bilo objavljeno na portalu e-demokracija.
Objava predpisa: Uradni list RS, št. [ ... ] z dne [ ... ]

Obrazložitev
S predlagano spremembo oz. dopolnitvijo Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (v
nadaljevanju: uredba) se podaljšajo prehodni roki za prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode zahtevam predmetne uredbe v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000
PE, kjer se odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijo ter za obstoječe objekte na območjih, kjer
ni predpisano opremljanje z javno kanalizacijo. 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.
Podaljšanje prehodnih rokov se predlaga predvsem iz razloga, da so aglomeracije s skupno
obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, še vedno le v cca. dobrih 50 % opremljene z javno kanalizacijo.
Na območjih izven meja aglomeracij pa so lastniki objektov le v manjšem deležu zagotovili ureditve v
skladu z zahtevami uredbe (MKČN, nepretočne greznice) in prevladujejo obstoječe pretočne greznice.
Na ministrstvo so bila v preteklih mesecih s strani različnih deležnikov večkrat podana vprašanja, 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
prebivalce. V letih 2020 in 2021 smo bili soočeni tudi z izrednimi razmerami in razglašeno epidemijo
COVID-a 19, kar je vplivalo na vsa področja življenja in je lahko oteževalo izvajanje projektov in s tem
izpolnjevanje obveznosti po uredbi. Pri tem velja omeniti, da bodo sredstva za opremljanje »malih«

aglomeracij na voljo tudi po letu 2021. Glede na vse navedeno smo predlagali podaljšanje prehodnih
rokov, in sicer za štiri leta.
V roku za posredovanje komentarjev k predlogu sprememb in dopolnitev uredbe na ministrstvu nismo
dobili pripomb.

