
greznic in MKČN. V mehanskem
predčiščenju in pri strojnem pred-
zgoščanju, ter strojnem zgoščanju,
se namesto pitne vode uporablja
tehnološka voda (očiščena odpa-
dna voda iz CČN ŠKL), kar je izre-
dnega pomena za ohranjanje zalog
pitne vode.

v letu 2021 se je na CČN ŠKL po-
rabilo 39.279 m  očiščene odpadne
vode in le 3.591 m  pitne vode.

Učinki čiščenja CČN ŠKL za leto
2021 so sledeči: 
po KPK 95,91 %, po BPK5 97,92 %,
po celotnem dušiku 93,18 % in po
celotnem fosforju 87,92 %, vsi
spremljani parametri so bili skladni
z okoljevarstvenim dovoljenjem.

ODPADNA VODA V RETEČAH,
GORENJI VASI-RETEČE IN NA
GODEŠIČU
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 2.400 PE, ki je me-
hansko–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 2021
so:
po KPK 97,58 %, po BPK5 99,13 % in
po celotnem dušiku 69,80 %, vsi
spremljani parametri so bili skladni
z okoljevarstvenim dovoljenjem.

ODPADNA VODA V NASELJU SV.
BARBARA
Komunalna odpadna voda, ki se v
naselju Sv. Barbara (»SO Obršje«), v
dolini Hrastnice, odvaja v kanali-
zacijo, se čisti na Mali komunalni
čistilni napravi Hrastnica (krajše
MKČNH, ID: 3633), zmogljivosti 100
PE, ki je mehansko–biološka čistilna
naprava. Presežno blato, ki se zbira
v zalogovniku, se odvaža v obdelavo
na CČN ŠKL. 

Učinki čiščenja MKČNH za leto
2021 so sledeči:
po KPK 96,32 % in po BPK5 98,80 %,
čiščenja celotnega dušika in fosforja
pa ta ČN ne zagotavlja, ker za to ni
zgrajena. V 2023 je planirana
priključitev tega naselja na javno
kanalizacijo Škofja Loka.

OBRATOVALNI MONITORING
Obratovalni monitoring odpadnih
voda (OMOV)  se izvaja skladno z
okoljevarstvenim dovoljenjem
(OVD) za posamezno čistilno 

Uredba o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Ur. l. RS,
št. 98/2015, 76/2017, 81/2019 in
194/2021), v nadaljevanju
»Uredba«, določa obveznost
obveščanja uporabnikov javne
službe, zato smo na podlagi 25.
člena Uredbe pripravili to obvesti-
lo.
 
POGOJI ODVAJANJA ODPADNE
VODE V JAVNO KANALIZACIJO:
Pogoji odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode v javno
kanalizacijo so opredeljeni v Od-
loku o odvajanju in čiščenju ko-
munalne in padavinske odpadne
vode ter izvajanju posebnih stori-
tev (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. Omenjena
predpisa in »Program odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v
občini Škofja Loka za obdobje 2021-
2024« so dostopni na naši spletni
strani  www.komunalaskofjaloka.si.
Investicije v komunalno
infrastrukturo so v pristojnosti
Občine Škofja Loka.

ODPADNA VODA V MESTU
ŠKOFJA LOKA Z OKOLICO
Komunalna in padavinska odpadna
voda, ki se v mestu Škofja Loka z
okolico odvaja v javno kanalizacijo
Škofja Loka (ID: 10123), se čisti na
Centralni čistilni napravi Škofja Loka
(krajše CČN ŠKL, ID: 4599),
zmogljivosti 45.600 PE, ki je me-
hansko–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 sistem predčiščenja gošč iz

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Škofji Loki
Komunala Škofja Loka na območju občine Škofja Loka opravlja javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode. Ustrezno ravnanje s komunalno in padavinsko odpadno vodo je obveza nas vseh, saj s tem 
zagotavljamo boljše zdravje ljudi ter varujemo okolje za prihodnje generacije. 
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Nadzorna soba za CČN Škofja Loka in ČN Reteče   

Iztok iz CČN Škofja Loka



napravo in predpisi. O vseh obča-
snih meritvah, v okviru monitoringa
čistilnih naprav, so preko celega
leta, sproti in direktno, s strani
pooblaščenega izvajalca, obve-
ščeni: Okoljski inšpektorat, OE
Kranj, Občina Škofja Loka (lastnica
ČN) in Komunala Škofja Loka
(upravljavec ČN). Letna poročila o
predpisanem obratovalnem moni-
toringu, ki jih izdela pooblaščeni
izvajalec in posreduje MOP-ARSO,
so v celotnem obsegu dostopna na
spletni strani Komunale Škofja
Loka: www.komunalaskofjaloka.si,
kjer so dostopne tudi ostale
koristne informacije iz vseh naših
področij dela.

Poleg OMOV se, s strani poobla-
ščenih izvajalcev, izvajajo tudi ostali
predpisani monitoringi in meritve,
Komunala Škofja Loka pa zagotavlja
redni interni monitoring v
laboratoriju CČN ŠKL (delno tudi v
laboratoriju ČNR), ter izvaja naloge,
ki so potrebne za spremljanje
obratovanja vseh čistilnih naprav v
upravljanju.

PRIKLJUČITEV OBJEKTOV NA
JAVNO KANALIZACIJO
Na območjih, kjer je zgrajena javna
kanalizacija, je priključitev nanjo
obvezna. Za priključitev objekta na
javno kanalizacijo je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca
kanalizacijskega omrežja. Kot
upravljavec javne kanalizacije smo
odgovorni za vzdrževanje javne
kanalizacije. Za vzdrževanje interne
kanalizacije in priključka na javno
kanalizacijo do javnih površin je
odgovoren lastnik objekta, vendar
mora upravljavcu dovoliti pregled
kanalizacijskega priključka in
interne kanalizacije. Lastnik
zemljišča oziroma objekta mora
upravljavcu dovoliti dostop za

opravljanje vzdrževalnih del na javni
kanalizaciji.
Skladno s prej navedeno Uredbo in
Odlokom je uporabnik oziroma
lastnik objekta dolžan vzdrževati
kanalizacijski priključek in interno
kanalizacijo tako, da je omogočeno
nemoteno odvajanje komunalnih in
padavinskih odpadnih voda na
način, da so v vsakem trenutku
izpolnjeni predpisani pogoji za iztok
odpadnih voda v javno kanalizacijo.

OBMOČJA BREZ JAVNE KANALI-
ZACIJE
Kjer ni javne kanalizacije, morajo
lastniki novogradenj že v fazi
izdelave projektne dokumentacije
predvideti postavitev male komu-
nalne čistilne naprave (v nadalje-
vanju: MKČN) ustrezne velikosti ali
izjemoma gradnjo nepretočne
greznice. Za MKČN zmogljivosti do
50 PE se ustreznost obratovanja
ugotavlja z izvedbo poročila o prvih
meritvah in poročila o pregledu
MKČN ali z analiznim izvidom
opravljenih meritev. Okoljska
dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda se v
primeru ustreznega obratovanja
MKČN obračuna zgolj v višini 10 %.
Ponovni pregled MKČN se izvede
naslednje leto po prejetju poročila
o prvih meritvah, nato se pregled
opravi vsako tretje leto.

PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN
Prevzem in obdelavo blata iz
obstoječe pretočne greznice, MKČN
do 50 PE ter iz nepretočne greznice
lahko opravlja le izvajalec javne
službe. Skladno z Uredbo se
greznice oziroma MKČN praznijo
najmanj enkrat na tri leta. Prevzeto
blato iz greznic in MKČN se odpelje
v obdelavo na CČN Škofja Loka.
Praznjenja se izvajajo po
posameznih naseljih po vnaprej
predvidenem programu. O terminu
praznjenja je uporabnik pisno
obveščen 15 dni pred predvidenim
terminom.

KMETIJSKA GOSPODARSTVA
Izjema so kmetijska gospodarstva,
kjer se blato iz MKČN, blato iz
obstoječe pretočne greznice ali
komunalna odpadna voda iz
nepretočne greznice lahko upo-
rablja kot gnojilo v skladu s pred-
pisom, ki ureja uporabo blata iz
komunalnih čistilnih naprav v
kmetijstvu. Pogoje za praznjenje
greznic in MKČN na kmetijskih
gospodarstvih določata 17. in 45.
člen Uredbe. Lastnik kmetijskega
gospodarstva lahko izvajalcu poda
vlogo za oprostitev plačila storitev
praznjenja greznic ali MKČN s
priloženo 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.

Pripravili:  
Anže Sodnik, Vodja sektorja odpadne vode,
Mojca Müller, Ekologinja,
Sara Špiletič, Strokovna sodelavka za
infrastrukturo.

Komunala Škofja Loka d. o. o.
Kidričeva cesta 43a,  4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si 
Telefon: 04 50 23 500

Sodobno opremljeni laboratorij na CČN Škofja
Loka

Odpadki na lovilnih grabljah črpališča

Pregled delovanja MKČN


