
 

 
 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠKOFJI LOKI 
 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l.  RS, št. 98/2015, 76/2017 in 

81/2019), v nadaljevanju »Uredba«, določa obveznost obveščanja uporabnikov javne službe, zato 

smo  na podlagi 25. člena Uredbe  pripravili to obvestilo, kot sledi.  

            Pogoji odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo so 

opredeljeni v Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju 

posebnih storitev (Ur.l.RS, št. 13/2009, 14/2011, 6/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

50/17), v nadaljevanju »občinski odlok«, ki na celotnem območju občine Škofja Loka velja od 1. 

1. 2010 dalje. Dostopen je tudi na spletni strani Loške komunale, kjer je dostopen tudi »Program 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Škofja Loka za obdobje 2017-2020«.  

Investicije v javno kanalizacijo in čistilne naprave so v pristojnosti Občine Škofja Loka. 

 

Komunalna in padavinska odpadna voda, ki se v mestu Škofja Loka in v okolici, odvaja v 

javno kanalizacijo Škofja Loka (ID: 10123), se čisti na Centralni čistilni napravi Škofja Loka 

(krajše CČN ŠKL, ID: 4599), zmogljivosti 45600 PE, ki je mehansko–biološka čistilna naprava s 

terciarnim čiščenjem odpadne vode, obdelavo blata, ter kogeneracijo za proizvodnjo elektrike in 

toplote, na bioplin in zemeljski plin. V objektu mehanskega predčiščenja je ločeno izveden sprejem 

gošč iz greznic in MKČN. V mehanskem predčiščenju in pri strojnem predzgoščanju, ter strojnem 

zgoščanju, se namesto pitne vode uporablja tehnološka voda (očiščena odpadna voda iz CČN ŠKL). 

Učinki čiščenja CČN ŠKL za leto 2019 so sledeči: po KPK 97,32 %, po BPK5 99,13 %, po 

celotnem dušiku 92,75 % in po celotnem fosforju 92,06 %. Obratovalni monitoring odpadnih voda  

za leto 2020 se izvaja skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) za CČN ŠKL in predpisi.  

V kolikor v 2020 in v bodoče, ne bo zagotovljena lokacija končne oskrbe dehidriranega blata, 

tako odlično delovanje CČN ŠKL ne bo mogoče, ker se bo blato kopičilo v bazenih CČN ŠKL. 

V letu 2019 se je še povečala že tako velika količina odpadkov na vstopu v Centralno 

čistilno napravo Škofja Loka (v letu 2017: 70,080 ton, v letu 2018: 115,520 ton in v letu 2019: 

159,960 ton), kar pomeni, da uporabniki javne kanalizacije v odtoke in WC školjke odvržejo 

odpadke, ki bi jih sicer morali ločevati. To povzroča nepotrebne višje stroške odvajanja 

(intervencije in okvare na črpališčih) in čiščenja odpadne vode, ki bremenijo vse uporabnike, 

zato odpadke ločujte in jih ne mečite v WC školjke in v odtoke! Vsi ti odpadki se namreč na 

CČN ŠKL zbirajo v večjih kontejnerjih in odvažajo na sežig v tujino, kjer so cene vedno višje. 

Komunalna in padavinska odpadna voda, ki se v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja 

vas-Reteče odvaja v javno kanalizacijo (ID: 10891), se čisti na Čistilni napravi Reteče (krajše 

ČNR, ID: 1970), zmogljivosti 2400 PE, ki je mehansko–biološka čistilna naprava, z aerobno 

stabilizacijo blata, ki se zbira v zalogovniku, ter nato odvaža v obdelavo na CČN ŠKL. Učinki 

čiščenja ČNR za leto 2019 so sledeči: po KPK 96,45 %, po BPK5 98,94 % in po celotnem dušiku 

72,03 %. OMOV za leto 2020 se izvaja skladno z OVD za ČNR in predpisi. 

Poročila o predpisanem obratovalnem monitoringu, ki ga lahko izvaja le pooblaščeni izvajalec s 

strani MOP-ARSO, so dostopna na spletni strani Loške komunale: www.loska-komunala.si , kjer 

so dostopne tudi ostale koristne informacije iz različnih področij dela. O vseh občasnih 

meritvah, v okviru obratovalnega monitoringa obeh  čistilnih naprav, so preko celega leta, sproti in  

direktno, s strani pooblaščenega izvajalca, obveščeni: Okoljski inšpektorat, OE Kranj, Občina 

Škofja Loka (lastnica CČN ŠKL in ČNR) in Loška komunala (upravljavec CČN ŠKL in ČNR). 

Poleg tega se, s strani pooblaščenih izvajalcev, izvajajo tudi ostali predpisani  monitoringi in meritve, 

Loška komunala pa zagotavlja redni interni monitoring v laboratoriju CČN ŠKL in ČNR, ter izvaja 

naloge, ki so potrebne za spremljanje obratovanja obeh čistilnih naprav v upravljanju. 

 

V javno kanalizacijo je strogo prepovedano odvajati: strupene snovi, snovi, ki razvijajo 

strupene pline ali eksplozijske mešanice, jedke snovi (kisline, alkalije in soli), maščobe in 

odpadno olje, odpadne vode, tekočine ali snovi, ki bi škodljivo vplivale na material iz katerega 

je zgrajena javna kanalizacija, zmlete ali zdrobljene odpadke, trdne snovi, kot so ostanki 
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hrane, pepel, kosti, gnoj, rastlinske ostanke, trupla poginulih živali, mavec, pesek, cement, 

tekstil, les, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko ali druge predmete, radioaktivne snovi in 

kužne snovi, kamor spada tudi gnojevka.V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih 

vod, zalednih vod, podtalnice, vod odprtih vodotokov, ter padavinskih vod, kjer jih je možno speljati 

v ponikovalnico ali vodotok. Prav tako je v ločeno zgrajeno fekalno kanalizacijo strogo prepovedano 

odvajati padavinsko, izvorno ali drenažno vodo, v ločeno zgrajeno meteorno kanalizacijo pa 

industrijsko ali komunalno odpadno vodo. O nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, 

okvare tehnološke opreme ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo, je uporabnik dolžan, poleg 

centra za obveščanje (112), obvestiti tudi izvajalca javne službe in takoj ustrezno ukrepati.        

           Uporabniki storitev javne kanalizacije, ki se zaključuje s CČN Škofja Loka ali s ČN 

Reteče, so dolžni upoštevati in izvajati tudi sledeča določila veljavnega občinskega odloka, ki so 

povzeta v nadaljevanju: praviloma je uporabnik lastnik objekta oziroma stanovanjske enote in/ali 

zemljišča. V primeru, da je objekt oziroma stanovanjska ali poslovna enota in/ali zemljišče v posesti 

tretje osebe (posestnika), sta posestnik in lastnik za obveznosti solidarno (nerazdelno) odgovorna. 

Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev 

odvajanja drugih uporabnikov in ne sme odvajati v javno kanalizacijo odpadne vode, ki povzroča 

škodo ali motnje pri odvajanju odpadne vode ali v postopku čiščenja na komunalni čistilni 

napravi, oziroma škodujejo ali bi lahko škodovale okolju ali zdravju delavcev izvajalca javne 

službe odvajanje in čiščenje odpadne vode - Loške komunale, d. d. (v nadaljevanju »izvajalec«).  

Uporabnik, ki je že priključen, ali ima možnost priključitve na javno kanalizacijo ima poleg  

zgoraj navedenih določil še naslednje obveznosti: 

- redno vzdrževati in čistiti interno kanalizacijo in kanalizacijski priključek, ter občasno preverjati 

tehnične brezhibnosti kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo, 

- na javno kanalizacijo se sme priključiti le s soglasjem izvajalca, ter v kanalizacijski priključek ne 

sme posegati brez soglasja izvajalca, 

- zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno s predpisi in pogoji v soglasju izvajalca, 

- pred vselitvijo v novozgrajeno stavbo, le-to priključiti na javno kanalizacijo, 

- omogočiti izvajalcu dostop in pregled interne kanalizacije ter količino in kvaliteto odpadne vode v 

vsakem času, tudi izven obratovalnega časa, 

- dovoliti dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, kadar le-

ta poteka po njegovem zemljišču, 

- obveščati izvajalca o opaženih nepravilnostih in okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem 

priključku in merilnih napravah, ter o vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne 

kanalizacije, 

- odpadne vode, ki ni primerna za odvajanje v javno kanalizacijo, ne sme pred odvajanjem v javno 

kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegel 

zahtevane lastnosti, ampak mora zagotoviti ustrezno predčiščenje, 

- odvajati v javno kanalizacijo odpadno vodo samo v količinah in kvaliteti, kot so določene s 

predpisi in soglasji, 

- sporočiti izvajalcu vsako spremembo količine ali kvalitete odpadne vode, skladno s predpisi, 

- tekoče posredovati izvajalcu poročilo o posamičnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa, 

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

- pridobiti soglasje izvajalca pred predelavo interne kanalizacije, 

- ne dovoliti priključitve objektov drugih uporabnikov na svojo interno kanalizacijo ali 

kanalizacijski priključek brez soglasja izvajalca, 

- odgovarja za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem kanalizacijskem 

priključku, ki jo povzroči s svojim ravnanjem ali opustitvijo, prekomernim odvajanjem vode brez 

soglasja izvajalca ali z neustrezno uporabo, 

- na pisni poziv izvajalca posredovati podatke, potrebne za vodenje evidenc, pripravo poročil ali za 

izvajanje drugih nalog javne službe in/ali posebnih storitev. 

 

Obvestilo lastnikom in upravljavcem nepretočnih greznic, obstoječih greznic in MKČN:  Loška  



 
 

 

 

 
 

 

komunala d.d., Škofja Loka (v nadaljevanju »izvajalec«) je izvajalec javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Škofja Loka. V okviru te službe se izvajajo 

tudi storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 

čistilnimi napravami (MKČN). Uredba predpisuje obvezno praznjenje greznic in MKČN najmanj 

enkrat na tri leta. Poleg Uredbe pogoje za izvajanje storitev te javne službe predpisuje občinski 

odlok. Prevzeto blato iz greznic in MKČN se odpelje v obdelavo na CČN Škofja Loka. V letu 2020 

se bo izvajalo redno praznjenje greznic in MKČN v naslednjih naseljih oziroma tistim objektom v 

navedenih naseljih, katerim se je greznica/MKČN nazadnje izpraznila v letu 2017: Bodovlje, 

Breznica pod Lubnikom, Brode, Bukov vrh nad Visokim, Draga, Sv. Florijan nad Zmincem, Gabrk, 

Gabrovo, Gabrška Gora, Gosteče, Kovski vrh, Lipica, Log nad Škofjo Loko, Na Logu, Podpulfrca, 

Praprotno, Pungert, Rovte v Selški dolini, Sopotnica, Spodnja Luša, Staniše, Stirpnik, Sv. Andrej, 

Sv. Barbara, Sv. Lenart, Sv. Ožbolt, Sv. Petra Hrib, Sv. Tomaž, Valterski vrh, Virlog, Visoko pri 

Poljanah, Zgornja Luša in Zminec. O predvidenem praznjenju posamezne greznice ali MKČN bomo 

lastnike oziroma uporabnike le-te pravočasno pisno obvestili. Prav tako se bodo v letu 2020 izvajala 

izredna praznjenja greznic in MKČN ob priključevanju objektov na javno kanalizacijo. Hkrati 

obveščamo lastnike objektov, ki boste vgradili MKČN, da v kolikor boste želeli uveljavljati za 90 % 

nižjo okoljsko dajatev, je potrebno na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 

prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 98/15 v nadaljevanju 

»pravilnik«) med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave (MKČN) izdelati Poročilo o prvih meritvah za 

MKČN <50PE, kateremu obvezna priloga je poročilo o opravljenih meritvah, izdano s strani 

pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa  

(http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5), ki je meritve izvedel. Analizno poročilo, ki 

je priloga Poročilu o prvih meritvah za MKČN <50PE, ne sme biti starejše od 30 dni.  Na podlagi 

navedenega pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa, naročite izvedbo meritve s 

pripadajočim poročilom med 3. in 9. mesecem po zagonu vaše MKČN. Nato izpolnite poročilo o 

prvih meritvah za MKČN <50PE, ki mu priložite analizno poročilo, ter vse skupaj pošljite Loški 

komunali d. d., Škofja Loka ali prinesite osebno na vložišče Loške komunale. Prosimo, da priložite 

tudi izjavo o lastnostih vaše MKČN, ker jo potrebujemo za potrebe poročanja na pristojno 

ministrstvo. Izvajalec javne službe prvi pregled MKČN izvede naslednje koledarsko leto po izvedbi 

prvih meritev, nato se pregled MKČN izvede enkrat na tri leta.  

Pogoje za praznjenje greznic in MKČN na kmetijskih gospodarstvih določata 17. in 45. člen 

Uredbe ter občinski odlok. Lastnik kmetijskega gospodarstva lahko izvajalcu poda vlogo za 

oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav in vlogi priloži 

izjavo, da z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav 

v kmetijstvu. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene vsebine iz greznice 

ali MKČN ter datumi in količine njenega mešanja z gnojnico ali gnojevko. 

 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Škofja Loka v 2020 in v bodoče: 

kot ste bili že seznanjeni, je v septembru 2019 Občina Škofja Loka, Občinskemu svetu Občine 

Škofja Loka, predlagala Koncept organizacije izvajanja obveznih občinskih gospodarskih služb 

varstva okolja, v katerega Loška komunala ni bila vključena, je pa bilo na oktobrskem Občinskem 

svetu sklenjeno, da se koncesija z Loško komunalo podaljša do 31.12.2020 in tako bomo naloge s 

področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ter prevzema blata iz greznic in MKČN, izvajali še do 

konca leta 2020, zato se vam že ob tem priliki priporočamo za letošnje uspešno sodelovanje in hkrati 

zahvaljujemo za vse dobronamerne pripombe in predloge, ki so nam pomagali, da smo tako uspešno 

izvajali GJS v vseh letih do sedaj in verjamemo, da jih bomo tudi do konca leta 2020.  

 Izvajanje GJS: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ter zbiranje 

odpadkov, od 1.1.2021 dalje, se bo v Škofji Loki predvidoma izvajalo v okviru javnega podjetja 

Komunala Škofja Loka d.o.o., katerega je, v jeseni 2019, ustanovila Občina Škofja Loka, ki tudi vodi 

vse aktivnosti v zvezi s poslovanjem novoustanovljenega podjetja in izvajanjem GJS v bodoče.  

 

Škofja Loka, februar 2020                                                           Loška komunala d. d., Škofja Loka   

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5


 
 

 

 

 
 

 

To obvestilo je bilo objavljeno v mesečniku LOŠKI UTRIP, v mesecu marcu 2020. 


