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         PPPRRREEEDDDLLLOOOGGG            
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 
30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na … seji dne  …  sprejel 
 
 
 

ODLOK 
O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

 
 
I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Ta odlok ureja na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) način 
opravljanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa: 
- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe, 
- vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,  
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
- pravice in obveznosti uporabnikov,  
- vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,  
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe. 
 

2. člen 
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen: 
Javna kanalizacija so omrežje, objekti in naprave, ki služijo odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode iz priključenih stavb, padavinske odpadne vode iz priključenih stavb in 
zasebnih površin ali samo odvajanju padavinske vode z javnih površin.  
 
Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, ki je v lasti uporabnika in poteka od 
mesta priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška ali do zunanje stene 
stavbe,  če  revizijskega jaška ni možno postaviti. 
 
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonih in v 
podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi. 
 
 
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE 

SLUŽBE 
 

3. člen 
Javno  službo  zagotavlja  MOL  v  obliki   javnega  podjetja  (v nadaljnjem besedilu: izvajalec)  
na območju MOL v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.  
 
    4. člen 
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti 
poslovanja, ki vsebuje tudi program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
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odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca 
junija za naslednje leto in ga sprejme pristojni organ ustanoviteljev. 
 
 
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA 

PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
 

5. člen 
Javna služba obsega naslednje storitve: 
-     upravljanje in vzdrževanje ter čiščenje javne kanalizacije, 
-     odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz javne kanalizacije, 
-     pregledovanje kanalizacijskih priključkov, 
-     čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah, 
-     prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata, 
-     prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč, 
-     praznjenje in sprejem vsebine greznic ter obdelavo njihove vsebine,   
-     izvajanje obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave, 
-     ravnanje z blatom  komunalnih čistilnih naprav in odpadki iz peskolovov, lovilcev olj 
      in maščob.  
 
S storitvami iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavlja čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda), da se prepreči onesnaženje voda, tal in 
zraka ter preprečijo okužbe. 
 

6. člen 
Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena, se odvaja komunalna odpadna voda v 
greznice ali male komunalne čistilne naprave. 
 

7. člen 
Čiščenje odpadne vode se izvaja na območju MOL v: 
-     centralni čistilni napravi Ljubljana za odpadne vode, ki se odvajajo preko centralnega  
      kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so nanj priključena, 
-     lokalnih komunalnih čistilnih napravah za odpadne vode, ki se odvajajo preko lokalnih 
      kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so nanj priključena, 
-     pretočnih, nepretočnih greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah za odpadne  
      vode iz stavb, ki niso priključene na javno kanalizacijo. 
 
 
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN 
 

8. člen 
Pogoji za zagotavljanje  odvajanja in  čiščenja odpadne vode so: 
-     javna kanalizacija in priključitev na javno kanalizacijo, 
- izpolnjevanje obveznosti izvajalca, 
- javna pooblastila izvajalcu. 
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1. Priključitev na javno kanalizacijo 
9. člen 

Na območjih,  kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je 
priključitev stavbe ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo 
obvezna. 
 
Izvajalec mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe na javno 
kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno 
kanalizacijo se mora, pod nadzorom izvajalca, opraviti v roku šest (6) mesecev od prejema 
obvestila o obvezni priključitvi. 
 
Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali 
malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik 
na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo odstrani ali očisti in izključi iz 
sistema odvajanja odpadne vode obvezno pod nadzorom izvajalca. Stroški nadzora bremenijo 
uporabnika. 
 

10. člen 
Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se opravi na podlagi pisnega soglasja izvajalca, ob 
upoštevanju pogojev iz tega odloka. 
 

11. člen 
Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da ne nastane škoda na priključeni stavbi, če 
je v omrežju javne kanalizacije na mestu priključitve tlak, ki je ekvivalenten koti terena.  
 

12. člen 
Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega 
priključka.  
 
V primerih, ko se pri izdelavi  projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je 
dovoljena priključitev več stavb preko enega - skupinskega kanalizacijskega priključka, s 
čemer pa morajo soglašati vsi lastniki takega priključka. 
 

13. člen 
Nadzor nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijo izvede izvajalec na stroške uporabnika. 
 

14. člen 
Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen neposredno ob parcelni meji zemljišča med 
zasebno in javno lastnino. 
 
Izvajalcu mora biti omogočen dostop do revizijskega jaška.  
 

15. člen 
Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, ki je v lasti lastnika stavbe, mora 
lastnik te stavbe za postavitev revizijskega jaška predložiti izvajalcu dovoljenje  lastnika 
zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski jašek. 
 
V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven stavbe, je lastnik dolžan v stavbi 
urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in 
opravljati kontrolo odpadne vode.  
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16. člen 

V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi tehnološka odpadna voda, če je interna kanalizacija 
izvedena ločeno za tehnološko odpadno vodo in komunalno odpadno vodo ter, da je združitev 
obeh kanalizacij za merilnim mestom tehnološke odpadne vode. 
 

17. člen 
Kanalizacijski priključek se lahko ukine na podlagi pisnega zahtevka uporabnika. Stroške 
ukinitve krije uporabnik. 
 
2. Obveznosti izvajalca 

18. člen   
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan: 
- zagotavljati obratovanje javne kanalizacije v okviru razpoložljivih zmogljivosti, 
- načrtovati izvajanje vzdrževanja javne kanalizacije, 
- izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako se 

izdela projektno dokumentacijo ukrepov na javni kanalizaciji, 
- izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako 

naj se izvaja širitev javne kanalizacije v okviru opremljanja zemljišč s komunalno 
infrastrukturo, 

- izdelati pravilnik, ki bo določal smernice za projektiranje in tehnično izvedbo javne 
kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, ki ga sprejme Mestni svet MOL, 

- dajati informacije o času in pogojih izvajanja javne službe, 
- obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja 

prekinitve, 
- voditi kataster javne kanalizacije in predpisane evidence in omogočati MOL dostop do 

podatkov iz katastra, 
-    redno obračunavati storitve javne službe, 
- izvajati redna vzdrževalna dela na javni kanalizaciji, 
- izvajati kvalitativni nadzor nad gradnjo javne kanalizacije, 
- voditi investicijska vzdrževalna dela na javni kanalizaciji in vzdrževalna dela v javno 

korist, 
- izvajati javna pooblastila, 
- priključevati stavbe bodočih uporabnikov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem 

odlokom, in jih obveščati o tem, 
- kontrolirati skladnost  kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije z odobreno 

tehnično dokumentacijo ob priključitvi stavbe na javno kanalizacijo na stroške 
uporabnika,  

- kontrolirati stanje kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v stavbo 
uporabnika na njegove stroške, v  naslednjih časovnih presledkih: 

      1. na območju zajetja z oznako VVO 0  na 5 let, 
2. na najožjem vodovarstvenem območju z oznako VVO I na 5 let, 
3. na ožjem vodovarstvenem območju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO 
    II A na 10 let, 
4. na ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom z oznako 
    VVO II B na 15 let, 
5. na širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III na 20 let, 
6. izven vodovarstvenih območij na 30 let, 

- dvigovati raven odpornosti  kanalizacijskega omrežja na naravne in druge nesreče, 
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- izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja na 
naravne in druge nesreče oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne 
vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti, 

-    izvajati druge obveznosti iz tega odloka. 
 

19. člen 
Izvajalec prevzema in obdeluje vsebino iz malih komunalnih čistilnih naprav, greznic in 
premičnih suhih stranišč ter izvaja monitoring malih komunalnih čistilnih naprav na podlagi 
pogodbe. 
  
Če izvajalec ugotovi, da prevzeta vsebina iz prejšnjega odstavka tega člena ne ustreza 
pogojem za sprejem, na stroške uporabnika naredi potrebne analize ter uredi obdelavo in 
odstranitev neustrezne vsebine. 
 

20. člen 
Izvajalec na stroške uporabnika, po predhodnem obvestilu, prekine oskrbo s pitno vodo in 
odvajanje odpadne vode,  kadar: 
- je zaradi stanja interne kanalizacije stavbe ali naprav v njej ogroženo obratovanje javne 
      kanalizacije ali proces čiščenja na komunalni čistilni napravi, 
- je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden brez soglasja izvajalca, 
- uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na interno  
      kanalizacijo ali kanalizacijski priključek, ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave, 
- uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in onesnaženosti odpadne vode ali 

pregled  kanalizacijskega priključka, 
- uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka, 
- uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem 

odpadne vode, 
- uporabnik ne poravna stroškov  niti po prejemu  opomina pred prekinitvijo dobave vode v 

roku, ki je na njem naveden, 
- z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo, 
-     ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje in premoženje prebivalcev. 

 
Prekinjeno odvajanje odpadne vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške 
ponovne priključitve plača uporabnik. 
 

21. člen 
Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas zaradi planiranih 
vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji, vendar mora organizirati ustrezen 
začasen način odvajanja odpadne vode. O vzrokih, o času trajanja prekinitev ter o navodilih 
za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti uporabnike preko sredstev 
javnega obveščanja ali na krajevno primeren način. 
 
V primeru prekinitve odvajanje odpadne vode zaradi vzdrževalnih del ali naravnih in drugih 
nesreč ima izvajalec pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom 
odvajanje odpadne vode. Izvajalec ima v teh primerih dolžnost v štiriindvajsetih (24) urah 
vzpostaviti začasen način odvajanja odpadne vode. Izvajalec izvaja priprave za hitro ponovno 
vzpostavitev delovanja odvajanje odpadne vode po naravnih in drugih nesrečah oziroma 
pripravi začasen način odvajanja odpadne vode in v okviru priprav izdela ustrezne načrte 
zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti. 
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22. člen 
Izvajalec ne odgovarja za škodo v stavbah zaradi izlivov iz javne kanalizacije v primeru: 

-     poplav, 
-     ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in zalednih vod, 

   -     ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v skladu z izdanim 
   soglasjem, 

   -    naravne in druge nesreče. 
 

3. Javna pooblastila izvajalca 
23. člen 

Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem 
besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem 
besedilu: mnenja), projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (v 
nadaljnjem besedilu: pogoje) in soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: 
soglasja) na podlagi  predložene dokumentacije, in sicer:  
1. za mnenja: 
      -   dokumentacijo, ki jo določa  zakonodaja o urejanju prostora, 
2. za pogoje in soglasja: 
      -   dokumentacijo, ki jo določa  zakonodaja o graditvi objektov, 
      -   projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve, 
3. za soglasja za priključitev obstoječe stavbe: 

-   gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe, 
      -   projekt kanalizacijskega priključka, 
      -   projekt za izvedbo interne kanalizacije stavbe, 

-   podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi 
    v  odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za tehnološke odpadne 
    vode, 

      -   program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke odpadne vode, 
      -   projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne vode (če je predvidena), 

-   pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal priključni kanal 
oziroma sodno odločitev, ki nadomesti  soglasje, 

4. za soglasja za začasni priključek: 
      -   situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500, 
      -   opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in načinu odvajanja in morebitnega 
          predčiščenja odpadne vode, 
      -   projekt kanalizacijskega priključka, 
      -   soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal priključni kanal, 
      -   pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal priključni kanal, 
          oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje, 
5.   za soglasja za ukinitev priključka: 
       -  situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500, 
6.   za  soglasje k spremembam: 
       -  projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe. 
 
Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega 
odstavka tega člena, izvajalec zaračuna materialne stroške v višini, ki jo določi Mestni svet 
MOL. 
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V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
 

24. člen 
Uporabniki javne službe so fizične ali pravne osebe, ki so lastniki stavb ali delov stavb in 
utrjenih površin na območju MOL.  
 

25. člen 
Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo v količinah in z lastnostmi, 
ki so določene s predpisi in soglasjem za priključitev.  
 
Če za določeno vrsto odpadne vode niso sprejeti predpisi o mejni koncentraciji snovi, se 
uporabljajo predpisi ali smernice, ki veljajo v Evropski skupnosti. 
 

26. člen 
Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo odpadne vode, ki povzroča motnje pri 
odvajanju odpadne vode ali pri postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi. 
 
Če izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo iz prvega 
odstavka tega člena, obvesti o dogodku pristojno inšpekcijo, opravi preiskave in tehnološke 
meritve, ugotovi zmanjšanje učinkovitosti čiščenja na komunalni čistilni napravi ter druge 
posledice, skladno s postopkom, predvidenim za takšne primere. Izvajalec nastalo škodo 
oceni in od uporabnika zahteva povrnitev nastale škode. 
 

27. člen 
Vsebine greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih 
priključkov ali internih kanalizacij ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo brez soglasja 
izvajalca.  
 

28. člen 
Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja tehnološko odpadno vodo, mora letno poročilo o 
emisijskem in obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o monitoringu za 
tehnološko odpadno vodo,  posredovati izvajalcu  v pisni ali elektronski obliki do 15. marca 
za preteklo leto.  
 
Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih 
meritev, predpisane evidence in podatki, predvideni v dokumentih uporabnika, morajo biti 
izvajalcu vedno na razpolago.  
 

29. člen 
Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količino tehnološke 
odpadne vode, do katere je prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega 
proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja  določene dejavnosti, ali zaradi 
drugih podobnih vzrokov, pridobiti soglasje izvajalca. 
 

30. člen 
Uporabniki morajo: 
- pridobiti soglasja, mnenja in pogoje kot to določa ta odlok, 
- vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave vgrajene vanjo, 
- vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do merilnih mest za ugotavljanje 

količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode, 
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- vzdrževati greznice in male komunalne čistilne naprave, 
- v devetdesetih (90) dneh po prejemu pogodbe iz prvega odstavka 19. člena tega odloka, 

podpisati pogodbo in jo vrniti izvajalcu, 
- dovoliti dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, 

kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču, 
- dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka 

in interne kanalizacije ali ugotavljanje količin in lastnosti odpadne vode, 
- obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in 

merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne 
kanalizacije, 

- pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na 
stavbi, ki imajo vpliv na odvod odpadne vode in obračun stroškov, 

- plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne vode, 
- urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun na osnovi enega obračunskega  

vodomera in izvajalcu  posredovati podpisan delilnik stroškov ali  naslov upravnika 
stavbe, 

- obveščati izvajalca o vseh spremembah o količini in o lastnostih tehnološke odpadne 
vode, 

-     upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode. 
 

31. člen 
Uporabnik ima pravico zahtevati odškodnino za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve 
odvajanja odpadne vode po krivdi izvajalca. 
 
 
VI.       VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA 
            OBLIKOVANJA 
 

32. člen 
Javna služba se financira iz: 
- cene storitev javne službe, 
- proračuna MOL, 
- takse, 
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in 
- drugih virov. 
 
Na podlagi metodologije za oblikovanje cen za opravljanje javne službe, Mestni svet MOL s 
pravilnikom določi elemente za določitev cene storitev javne službe. 
 
 
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV, POTREBNIH ZA 

IZVAJANJE   JAVNE SLUŽBE 
 

33. člen 
Objekti gospodarske infrastrukture, ki tvorijo javno kanalizacijo in so potrebni za izvajanje 
javne službe na območju MOL, so: 
- sekundarno kanalizacijsko omrežje: to je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z 

njimi povezanih tehnoloških naprav, kor so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za 
prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode v naselju ali njegovem delu. 
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Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na 
primarno kanalizacijsko omrežje. 

- primarno kanalizacijsko omrežje: to so kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane 
tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v 
takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunalne in padavinske odpadne 
vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, 
lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali več proizvodnih 
obratov, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključujejo v komunalni ali skupni 
čistilni napravi ali z navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje. 

- magistralno kanalizacijsko omrežje: to so kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane 
tehnološke naprave kot so črpališča in druge naprave za preprečevanje odpadnih voda v 
takšnih vodih, ki služi za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz dveh ali 
več primarnih kanalizacijskih omrežij dveh ali več naselij, lahko pa tudi za odvajanje 
tehnoloških odpadnih voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh ali več naseljih, ki se 
zaključijo v  skupni čistilni napravi. 

- skupna čistilna naprava: to je čistilna naprava za mešanico komunalne in padavinske 
odpadne vode ali obeh s tehnološko odpadno vodo. 

- komunalna čistilna naprava: to je čistilna naprava za komunalno odpadno vodo ali za 
mešanico komunalne in padavinske odpadne vode. 

 
 
VIII.    NADZOR 
 

34. člen 
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po 
tem odloku predpisana kazenska sankcija, opravlja organ Mestne uprave MOL, pristojen za 
nadzor.  
 
 
IX.      KAZENSKE DOLOČBE 
 

35. člen 
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba - izvajalec, če: 
- ravna v nasprotju z 18. členom, 
- ravna v nasprotju z 21. členom, 
- ravna v nasprotju s 23. členom. 
 
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena  odgovorna 
oseba pravne osebe - izvajalca. 
 

36. člen 
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba – uporabnik, če: 
- ravna v nasprotju s 15. členom, 
-    ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena 
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena, 
- ravna v nasprotju s 27. členom, 
- ravna v nasprotju z 28. členom, 
- ravna v nasprotju z 29. členom, 
- ravna v nasprotju s 30. členom. 
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Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena  odgovorna 
oseba pravne osebe - uporabnik. 
 
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena  samostojni 
podjetnik posameznik - uporabnik. 
 

37. člen 
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik - uporabnik, če: 
-     ravna v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena, 
-     ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena 
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena, 
- ravna v nasprotju s 27. členom, 
- ravna v nasprotju z 28. členom, 
- ravna v nasprotju z 29. členom, 
- ravna v nasprotju s 30. členom. 
 
 
X.    PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

38. člen 
Pravilnik iz pete alineje 18. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL  v roku enega (1) leta 
od uveljavitve tega odloka. 
 
Akt iz zadnjega odstavka 23. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL v roku šestih  (6) 
mesecev od uveljavitve tega odloka. 
 
Pravilnik iz 32. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL v roku šestih (6) mesecev od 
uveljavitve tega odloka. 
 

39. člen 
Lokalne sisteme kanalizacije, ki obratujejo, mora izvajalec prevzeti v upravljanje v roku dveh 
(2) let po uveljavitvi tega odloka s pogodbo, na podlagi pregleda in pisnega strokovnega 
mnenja izvajalca, ki mora vsebovati oceno stroškov obratovanja in prevzema. 
 

40. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju odpadnih voda in 
padavinskih voda (Uradni list SRS, št. 11/87) za območje MOL. 
 

41. člen 
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o. opravlja javno službo po tem odloku. 
 

42. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 
Ljubljana, 20. 12. 2005 
 

                                         Županja 
                                            Mestne občine Ljubljana 
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                                         Danica  SIMŠIČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV  
predloga  

Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 38. izredni seji, 24. oktobra 2005, obravnaval 
osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (v 
nadaljevanju: odlok) in ga sprejel skupaj s pripombami. 
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Predpisi države, ki že urejajo javno službo so zelo obsežni in teh predpisov v odloku ne 
ponavljamo saj po 7. členu Zakona o gospodarskih javnih službah vanj ne sodijo. Predpisi so 
naslednji: 
- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, 

št. 105/02), 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni 

list RS, št. 35/96, 31/01), 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih čistilnih naprav (Uradni list 

RS, št. 103/02), 
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja 

(Uradni list RS, št. 35/96), 
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja 

(Uradni list RS, št. 120/04), 
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

(Uradni list RS, št. 123/04), 
- Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja (Uradni list RS, št. 128/04). 
Javna služba, kot izhaja iz navedenih predpisov, je podrobno urejena, posebno iz tehničnega 
vidika. 
 
Izvajalec javne službe je moral že v letu 2004 na podlagi prvo navedenega pravilnika izdelati 
program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za območje 
MOL in zagotoviti izvajanje javne službe po tem programu. Zaradi vstopa v Evropsko 
skupnost pa so postavljene še dodatne zahteve in obveze za Ljubljano, ki jih ponovno 
navajamo in sicer do leta: 
- 2005 -  morajo vsa velika mesta (Ljubljana in Maribor) organizirati in izvajati očiščenje 

komunalnih in padavinskih odpadnih voda, sicer sledijo kazni po evropski zakonodaji, 
izgradnja čistilne naprave. To nalogo je Ljubljana realizirala. 

- Odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo. Določeni so roki leto 2007, 
2010, 2015, 2017 glede na PE-zmogljivost. 

- Odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo na občutljivih območjih. 
Določeni so roki leto 2008, 2015, glede na PE-zmogljivost. 

- Odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo na vodovarstvenih območjih. 
Določen je rok 12. 12. 2007. 

- 2015 – zgrajene morajo biti čistilne naprave in omrežja  kanalizacije za rurarna naselja.  
 
V razpravi na MS MOL so dali pripombe naslednji svetniki in svetnice: predsednik 
Odbora za gospodarske javne službe in promet mg. Igor Omerza, Miha Jazbinšek, doc. 
Gregor Gomišček, Mihael Jarc, Janez Žagar in Janez Vrbošek  
Odgovori na konkretne pripombe:  
 

Izvajanje javne službe v četrtnih skupnostih: Za izvajanje javne službe preko 
četrtne skupnosti je 35. člen Zakona o gospodarskih javnih službah zelo jasen in 
določa posebne zahteve: 
»Posamezno gospodarsko javno službo lahko lokalna skupnost z odlokom neposredno 
prenese v opravljanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam 
uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali če to 
narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva.  
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Gospodarsko javno službo iz prejšnjega odstavka lahko opravlja organizacijska oblika 
iz prejšnjega odstavka sama ali druga pravna ali fizična oseba, če so izpolnjeni vsi 
predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi.« 
Kot je že povedano je javna služba zelo natančno pravno urejena na nivoju države. 
Osnovno izhodišče odloka pa je, da javno službo izvaja le en izvajalec, v 
organizacijski obliki  - javno podjetje -, ki v celoti skrbi za njeno izvajanje, kar pomeni 
za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode ne le po centralnem 
kanalizacijskem sistemu ampak tudi iz lokalnih kanalizacijskih sistemov in greznic. 
Izvajalec bo greznice tudi praznil in njihovo vsebino odpeljal tja kamor sodi, to je na 
čistilno napravo in ne v razne jarke ali vodotoke ali na kanalizacijski sistem, kjer si 
bodi in zastonj, kot se dogaja sedaj, ko praznijo greznice nepooblaščeni izvajalci, ki 
jim je cilj le zaslužek s čim manjšimi stroški, varstvo okolja pa naj bo skrb lokalne 
skupnosti. Zaradi skrbi za varstvo okolja, enotnega sistema in zahtevnih tehničnih 
postopkov se ta javna službe ne more in ne sme izvajati v četrtnih skupnostih. 
Ena ali dve javni službi. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode je po 149. členu Zakona o varstvu okolja ena javna služba. Zato na pripombo, 
kam z blatom iz čistilne naprave lahko odgovorimo z določbo 15. člena prvo 
navedenega pravilnika, ki določa: Izvajalec javne službe mora kot povzročitelj 
odpadkov izdelati načrt ravnanja z blatom, ki nastaja na vsem območju izvajanja 
javne službe, in ravnati z blatom skladno z načrtom. Načrt ravnanja z blatom je 
primeren, če ni v nasprotju z operativnim programom ravnanja z blatom komunalnih 
čistilnih naprav, izdanim po predpisih na področju varstva okolja. Izvajalec mora tudi 
izdelati načrt ravnanja z odpadki iz peskolovov in lovilcev olj in ravnati s temi 
odpadki skladno z načrtom (16. člen pravilnika). Zato pripomba, da odlok ureja dve 
javni službi ne more biti upoštevan. 
Infrastruktura. Zakaj le dve alineji in ne cel odlok kot pri občinskih cestah. Za 
občinske ceste je Zakon o javnih cestah določil, da mora lokalna skupnost 
kategorizirati svoje ceste z odlokom. Za vse druge gospodarske javne službe pa velja 
le in samo 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah in je pod vrsto in obseg 
objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, razumeti, da se navede, kakšni 
objekti so to in ne točno kateri. V tem trenutku pa tudi ne bi bilo mogoče navesti vseh 
objektov in naprav, ki so infrastruktura za to javno službo, saj je delitev premoženja 
med MOL in občinami določena le v odstotku, pa še ta je vložena kot kapitalski 
vložek v javna podjetja oziroma holding. Odlok pa je nujen in ga MOL mora sprejeti, 
saj je njegov sprejem tudi zahteva Računskega sodišča RS. Zato pripomba ne more biti 
upoštevana. 
Organizacija nadzora izvajalca javne službe. Glede na organizacijo izvajanja javnih 
služb (javno podjetje, holding, svet ustanoviteljev) na eni strani in na drugi pa 
(Oddelek za gospodarske javne službe in promet - OGJSP MU MOL, Mestni svet 
MOL)je pripombo razumeti kot nestrinjanje s tako organizacijo. Poudariti je treba, da 
OGJSP nima sistemiziranih in ne zaposlenih uslužbencev, ki bi opravljali naloge 
nadzora izvajanja javne službe in zaradi tega te naloge ne izvaja, saj naj bi jo izvajal 
holding, čeprav njegova organiziranost in pristojnost ni skladna s 13. členom Zakona o 
gospodarskih javnih službah. 
4. člen  Pripomba je upoštevana. Člen je premalo jasen in dorečen. Besedilo se 
dopolni in določi, da   program sprejme organ ustanoviteljev. 
12. člen Pripomba je upoštevana. Določba v odloku ni potrebna in se črta. S 
prostorskim redom oziroma občinskim lokacijskim načrtom se določi, katere objekte 
oziroma omrežja komunalne infrastrukture je treba zagotoviti na posameznih 
ureditvenih območjih (136. člen Zakon o urejanju prostora). S programom 
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opremljanja, ki ga sprejme Mestni svet MOL, pa se določa komunalna opremljenost 
posameznih zemljišč (139. in 141. člen istega zakona).  
Višina glob. Strinjamo se, da višino glob določa  Zakon o prekrških in tudi, da bi za 
nekatere prekrške bilo umestno predpisati višje globe kot je najvišja možna za pravno 
osebo v višini 350.000 tolarjev. Pa vendar pripomba ne more biti upoštevana. 
Obnova javne kanalizacije in novi vodni vir v Krimskem pogorju. Po prvo 
navedenem pravilniku v tej obrazložitvi mora izvajalec izvajati javno službo po 
programu oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode od leta 
2004. To pomeni, da mora MOL poskrbeti na svojem območju, da se javna 
kanalizacija obnavlja in nepriključene stavbe priključijo na javno kanalizacijo v rokih, 
ki jih določa pravilnik. Izkoriščanje novega vira pitne vode za Ljubljano pa ni stvar 
tega odloka in tudi ne programa iz 19. člena pravilnika, ampak je stvar odločitve 
MOL, da opusti sedanje vodne vire in začne izkoriščati novi vir. Kljub temu pa mora 
MOL javno kanalizacijo vzdrževati skladno z našo zakonodajo in direktivami 
Evropske skupnosti. 
Praznjenje greznic. Praznjenje greznic do sedaj ni bila gospodarska javna služba 
varstva okolja. Izvajali so jo in jo bodo do sprejema odloka različni izvajalci, ki pa jim 
ni mar za varstvo okolja in so napolnjene cisterne z vsebino greznice izlili na različne 
njim primerne kraje, največkrat pa tja kamor ne sodijo. S tem odlokom postane 
storitev javne službe tudi praznjenje greznic (sedma alineja 5. člena odloka). Tako bo 
po odloku izvajalec praznil greznice odvisno od porabe vode posameznega uporabnika 
in velikosti greznice, dokler po programu iz predhodne točke obrazložitve ne bodo 
greznice opuščene in zasute ali uničene in bo uporabnik priključen na javno 
kanalizacijsko omrežje, zadnji rok iz pravilnika je leto 2017. V Novem Polju bodo na 
javno kanalizacijo priključeni vsi, ki imajo greznice po programu. 
Razbremenilniki in čistilna naprava. (Odgovor na ta del razprave na MS MOL je 
pripravio JP Vodovo- Kanalizacija). Prispevno območje Centralne čistilne naprave 
Ljubljana v Zalogu zajema območja Ljubljane, ki je pretežno opremljena z mešanim 
sistemom kanalizacije (ca 75%). Koncept je bil določen leta 1899 (Janez Vladimir 
Hrasky, profesor na Tehnični visoki šoli v Pragi) v sklopu urbanističnega načrta 
popotresne obnove Ljubljane. Koncept je predvideval, da se bo mesto kanaliziralo po 
mešanem kanalizacijskem sistemu tako, da se bo odpadna voda vsega mesta preko 
kanalov zlivala v glavna zbiralnika ob levem in desnem bregu Ljubljanice. Koncept je 
bil kasneje še nekoliko korigiran, vendar je v osnovi obveljal.  
Skozi mešane kanale se odvajajo komunalne, v času deževja pa istočasno tudi 
padavinske vode, v smeri Centralne čistilne naprave Ljubljana. V mešani sistem so na 
primarnih kanalih vgrajeni posebni objekti "razbremenilniki" z namenom, da v času 
padavin hidravlično razbremenjujejo preobremenjene kanale (prelivanje razredčene 
odpadne komunalne vode s padavinsko vodo preko prelivne stene v odvodnik).  
Naloga z naslovom "Generalna rešitev ljubljanske kanalizacije" ("Ljubljana Sewerage 
System Master Plan", Danski hidravlični inštitut, 1996) je analizirala obstoječe stanje 
ljubljanske kanalizacije in predvidela potrebne ukrepe za izboljšanje delovanja 
sistema, in sicer:  
• zmanjšanje volumna prelite vode na razbremenilnikih na mešanem kanalizacijskem 

sistemu v odvodnike iz trenutnih 17,3 % na manj kot 1% celotnega vtoka v 
kanalizacijski sistem; 

• zmanjšanje frekvence delovanja razbremenilnikov na mešanem kanalizacijskem 
sistemu z okeog 50-100-krat letno na maksimalno 10-krat letno (razen 
razbremenilnika na CČN); 
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• redukcija emisij konzervativnih polutantov, izražena z maso NH4
+, do 98%; 

• preprečitev vdiranja Ljubljanice v kanalski sistem; 

• zaščita pred preplavitvijo terena na trasah primarnih kanalov v primeru padavin s 
povratno dobo 10 let. 

Z realizacijo predvidenih ukrepov po Generalni rešitvi bo močno zmanjšan vpliv 
delovanja kanalizacijskega omrežja Ljubljane na okolje ob povečani varnosti objektov 
pred preplavitvami zaradi delovanja kanalizacije. Čeprav projekt predvideva, da bodo 
zbiralniki zapolnjeni do temena cevi, s čimer bo maksimalno izkoriščena prostorska 
kapaciteta obstoječe kanalizacijske mreže, pa bo šele z izgradnjo objektov za začasno 
zadržanje odpadne vode v času padavin dosežena potrebna volumska kapaciteta 
sistema. Zaradi tega se bo zmanjšala  količina in pogostost razbremenjevanja vode iz 
mešanega sistema v Ljubljanico, Mali Graben in Glinščico in bo namesto tega več 
vode prečiščene na čistilni napravi. Obstoječe kanalizacijsko omrežje ob kritičnih 
padavinskih dogodkih žal ne more zadržati vse tiste vode, ki jo je potrebno prečistiti 
na čistilni napravi. Dotok zadržane vode na čistilno napravo se bo izvajal takrat, ko bo 
to kanalski sistem omogočal (ko kanali ne bodo več kritično obremenjeni, predvidoma 
po nekaj urah po padavinskem dogodku).  
Za povečanje volumske kapacitete sistema so predvideni naslednji ukrepi:  
• izgradnja zadrževalnih bazenov na zbiralnikih A2 (15.000 m3-Stolpniška) , A6 

(6.000 m3), B0 (6.000 m3-Ob Ljubljanici, Kajuhova) in pred čistilno napravo v 
Zalogu (10.000 m3), 

• izgradnja dodatnega zbiralnika od Fužin do Zaloga (5,4 km, φ 2000) z zadrževalno 
(15.000 m3) in transportno funkcijo, 

• izgradnja zbiralnika vzporednega zbiralniku B1 (941 m, φ 1200) na Kodeljevem.  

Na podlagi teh navedb izhaja, da izgradnja zadrževalnih objektov ni pogoj za 
kvalitetno obratovanje Centralne čistilne naprave Ljubljana, da pa bo z njihovo 
izgradnjo (negativni) vpliv kanalizacijskega omrežja na okolje močno zmanjšan.  

Predčiščenje (Odgovor pripravilo JP Vodovod - Kanalizacija). Dne 10. 8. 2005 smo 
pričeli s poskusnim obratovanjem CČN Ljubljana. V oktobru 2005 smo dobili tudi že 
končni produkt obdelave blata, osušeno blato z vsebnostjo nad 90% suhe snovi v 
obliki pelet, ki naj bi ga odlagali na deponiji nenevarnih odpadkov Barje.  

Problem možnosti odlaganja blata na deponiji nenevarnih odpadkov je znan že od 
izida Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odlaganju odpadkov v 
aprilu 2004. V JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. smo se problematike končne 
dispozicije blata zavedali že bistveno prej, zato je bil med drugimi našimi aktivnostmi 
v zvezi s tem izdelan idejni projekt, v katerem so bile obdelane štiri variante končne 
oskrbe osušenega blata (Idejni projekt – CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA 
LJUBLJANA – KONČNA DISPOZICIJA BLATA, št. projekta 60-350-00-2003, 
december 2003, Hidroinženiring d.o.o. Ljubljana), in sicer: 

• Samonosno sušenje/sežig na lokaciji CČNL, 
• Sosežig pelet blata CČNL v sežigalnici mešanih komunalnih odpadkov, 
• Sosežig pelet blata  v industrijskem proizvodnem objektu, 
• Aplikacija pelet blata v kmetijstvu. 
 

Navedeni idejni projekt je bil posredovan v pregled na naslednje naslove (dop. št. 
9796/Rem/2004 – 32150 z dne 23.07.04): 
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• Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, OGJSP 
•  Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Zavod za varstvo okolja  
• Javno podjetje Snaga d.o.o.  

Odgovor smo prejeli le od MOL – Zavod za varstvo okolja in Snaga d.o.o., ki pa  se 
niso opredelili o načinu končne dispozicije blata. 
Prav tako smo z dopisi na MOP, (dop.št. 39248-13988/04 z dne 26.10.2004, dop. 
št.44595-631/05-ML z dne 12.01.2005, dop. št. 49282-3671/CB z dne 28.03.2005, 
dop. št. 60876-10593/05-ML z dne 07.09.2005) prosili, za navodila v zvezi s 
problemom odlaganja osušenega blata s CČN Ljubljana. 
 
Vzorec posušenega blata je bil odvzet 21.10.2005 ter analiziran na Kemijskem 
inštitutu Ljubljana.  Rezultati so v gradivu, ki je priloga obrazložitve. 

 
FINANČNE POSLEDICE odloka glede na osnutek niso nič spremenjene,  dokler ne bo 
sprejet Program. Program pa bo določil naloge in vire za njihovo izvedbo. 
Strošek za proračun MOL pa bo zaposlitev ustreznega inšpektorja za nadzor izvajanja odloka 
v Inšpektoratu  MU MOL, na kar je pripravljavca odloka opozoril inšpektorat. 
 
 
                    Oddelek za gospodarske  
                    javne službe in promet 
Pripravila:        Načelnik: 
Lidija GREGORIČ               Pavel KLAVS 
 
Ljubljana, 20. 12. 2005 
 
 
 
Besedilo členov osnutka odloka, za katere se predlaga spremembe ali dopolnitve: 
 
    4. člen 
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti 
poslovanja, ki vsebuje tudi program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca 
oktobra. 
 

19. člen   
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan: 
- zagotavljati obratovanje javne kanalizacije v okviru razpoložljivih zmogljivosti, 
- načrtovati izvajanje vzdrževanja javne kanalizacije, 
- izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako se 

izdela projektno dokumentacijo ukrepov na javni kanalizaciji, 
- izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako 

naj se izvaja širitev javne kanalizacije v okviru opremljanja zemljišč s komunalno 
infrastrukturo, 

- izdelati pravilnik, ki bo določal smernice za projektiranje in tehnično izvedbo javne 
kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, ki ga sprejme Mestni svet MOL, 

- dajati informacije o času in pogojih izvajanja javne službe, 
- obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja 

prekinitve, 
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- voditi kataster javne kanalizacije in predpisane evidence, 
-    redno obračunavati storitve javne službe, 
- izvajati redna vzdrževalna dela na javni kanalizaciji, 
- izvajati kvalitativni nadzor nad gradnjo javne kanalizacije, 
- voditi investicijska vzdrževalna dela na javni kanalizaciji in vzdrževalna dela v javno 

korist, 
- izvajati javna pooblastila, 
- priključevati stavbe bodočih uporabnikov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem 

odlokom in jih obveščati o tem, 
- kontrolirati skladnost  kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije z odobreno 

tehnično dokumentacijo ob priključitvi stavbe na javno kanalizacijo na stroške 
uporabnika,  

- kontrolirati stanje kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v stavbo 
uporabnika na njegove stroške, v  naslednjih časovnih presledkih: 

      1. na območju zajetja z oznako VVO  0 na 5 let, 
2. na najožjem vodovarstvenem območju z oznako VVO I na 5 let, 
3. na ožjem vodovarstvenem območju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO 
    II A na 10 let, 
4. na ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom z oznako 
    VVO II B na 15 let, 
5. na širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III na 20 let, 
6. izven vodovarstvenih območij na 30 let, 

-    izvajati druge obveznosti iz tega odloka. 
 

22. člen (predlog 21. člen) 
Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas, zaradi planiranih 
vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji, vendar mora organizirati ustrezen 
začasen način odvajanja odpadne vode. O vzrokih, o času trajanja prekinitev ter o navodilih 
za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti uporabnike preko sredstev 
javnega obveščanja ali na krajevno primeren način. 
 
V primeru višje sile  ima izvajalec pravico, brez povračila stroškov, prekiniti ali omejiti 
odvajanje odpadne vode, mora pa postopati skladno z načrtom ukrepanja v primeru višje sile, 
ki ga pripravi organ Mestne uprave MOL, pristojen za zaščito in reševanje, sprejme pa Mestni 
svet MOL.  
 

24. člen 
Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem 
besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem 
besedilu: mnenje), projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (v 
nadaljnjem besedilu: pogoje) in soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: 
soglasja)   na podlagi  predložene dokumentacije in sicer:  
1.    za mnenje: 
 -    dokumentacijo, ki jo določa  zakonodaja o urejanju prostora, 
2.    za pogoje in soglasje: 
 -    dokumentacijo, ki jo določa  zakonodaja o graditvi objektov, 
 -    projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve, 
3.   za soglasje za pridobitev uporabnega dovoljenja: 
- zapisnik o tehničnem pregledu stavbe in izjavo o odpravljenih pomanjkljivostih, če  
      so bile ugotovljene na tehničnem pregledu, 
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4.   za soglasje za priključitev obstoječe stavbe: 
- gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe, 
- projekt kanalizacijskega priključka, 
- projekt za izvedbo interne kanalizacije stavbe, 
- podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v 

odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za tehnološke odpadne vode, 
- program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke odpadne vode, 
- projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne vode (če je predvidena), 
- pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal priključni kanal 

oziroma sodno odločitev, ki nadomesti  soglasje, 
5.   za soglasje za začasni priključek: 
-     situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500, 
- opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in načinu odvajanja in morebitnega 

predčiščenja odpadne vode, 
- projekt kanalizacijskega priključka, 
-     soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal priključni kanal, 
- pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal priključni kanal, 

oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje, 
6.   za soglasje za ukinitev priključka: 
-    situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500, 
7.   za  soglasje k spremembam: 
- projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe. 
 
Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega 
odstavka tega člena izvajalec zaračuna materialne stroške v višini, ki jo določi Mestni svet 
MOL. 
 

33. člen (predlog 32. člen) 
Javna služba se financira iz: 
- cene storitev javne službe, 
- proračuna MOL, 
- takse, 
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in 
- drugih virov. 
 
Na podlagi metodologije za oblikovanje cen za opravljanje javne službe, ki jo sprejme 
pristojni minister, se s pravilnikom določijo elementi za določitev cene storitev javne službe. 
 
 
 

34. člen (predlog 33. člen) 
Objekti gospodarske infrastrukture, ki tvorijo javno kanalizacijo in so potrebni za izvajanje 
javne službe na območju MOL so: 
- sekundarno, primarno in magistralno kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in 
- črpalne postaje ter komunalne čistilne naprave s strojno in elektro opremo. 
 

41. člen (predlog 40. člen) 
Do sprejema drugačne odločitve na MS MOL, javno službo še naprej izvaja izvajalec, ki jo je 
izvajal do sedaj. 
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