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Številka: 007-2/21 
Datum: 10. 06. 2021 
 
Občinski svet Občine Sodražica 
 

 
Zadeva:    
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine 
Sodražica – novelacija 2021 
 
 
Vrsta postopka: Redni, 1. obravnava (71. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica Ur.l.RS, 
št. 32/1, 29/18) 
 

Pravna podlaga: 

Zakoni:  
(1) Zakon 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 in 84/18 – ZIURKOE)  

(2) Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20)  

(3) Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03, 61/17)  

(4) Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93)  

(5) Zakon ohranjanju narave ZON UPB2 (Ur. l. RS, št. 96/04, 46/14, 31/18, 82/20)  
 
Uredbe:  
(6) Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19)  

(7) Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. 
RS, št. 64/12, 64/14, 98/15)  

(8) Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16)  

(9) Uredba o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 11/02, 100/05)  

(10) Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur. l. RS, št. 25/08)  

(11) Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08)  

(12) Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08)  

(13) Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (U. l. RS, 
št. 99/13, 56/15 in 56/18  

(14) Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 
80/12, 98/15)  
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(15) Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/02, 67/03)  

(16) Uredba o habitatnih tipih (Ur. l. RS, št. 112/03, 36/09, 33/13)  

(17) Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 
59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 3/14, 21/16, 47/18)  

(18) Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04, 33/13, 99/13, 47/18)  

(19) Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08)  

(20) Uredbo o merilih za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi 
ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini (Uradni list RS, št. 74/04)  

(21) Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/18)  
 
Pravilniki:  
(22) Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Ur. l. RS, št. 94/14, 
98/15)  

(23) Pravilnik o občutljivih območjih (Ur. l. RS, št. 98/15)  
(24) Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11, 
15/16)  

(25) Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 
23/15, 7/19)  
 
Občinski predpisi:  
(26) Statut Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11, 191/20)  

(27) Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Ur. l. RS, št. 49/11, 50/14, 
32/15, 46/16, 82/16, 23/17, 30/17)  

(28) Odlok o varstvu pitne vode na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, 20/02)  

(29) Odlok o kategorizaciji javnih cest v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 74/09, 30/12, 93/14)  

(30) Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (Ur. l. RS, št. 88/01, 
107/01, 134/04, 70/05)  

(31) Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje – Ribnica 
p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost (Ur. l. RS, št. 84/01)  
 
Zakonodaja EU:  
(32) Direktiva 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode  

(33) Direktiva 2008/98/ES o odpadkih  

(34) Direktiva 2000/60/ES (Vodna direktiva)  

(35) Direktiva 2008/56/ES (Okvirna direktiva o morski strategiji)  

(36) Direktiva 2006/7/ES o upravljanju kakovosti kopalnih voda  
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Pristojna delovna telesa: 

- Statutarno pravna komisija 
- Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo 
- Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje 

 

Namen: 

Namen tega dokumenta je prilagoditev, dne 06.12.2017 sprejetega Operativnega programa odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju Občine Sodražica, PROVITA, inženiring d.o.o., Ilirska 
Bistrica, št. dokumenta: 134/04-11, september 2017 glede na merila in zahteve nove Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19) in Operativnega 
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode RS.   

 

Predlagatelj:  mag. Blaž Milavec, župan Občine Sodražica 

Poročevalec:   Blaž Kovačič 

 

I. Uvod 
1) Razlogi za sprejem Odloka 

Namen tega dokumenta je prilagoditev dne 06.12.2017 sprejetega Operativnega programa odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju Občine Sodražica, PROVITA, inženiring d.o.o., Ilirska 
Bistrica, št. dokumenta: 134/04-11, september 2017 glede na merila in zahteve nove Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19) in Operativnega 
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode RS.    

 
2) Ocena stanja 

V Občini Sodražica so se dela na izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav izvajala 
v skladu s smernicami predhodnega operativnega programa in po sprejetem Operativnem programu 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju Občine Sodražica. Trenutno se komunalne 
odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo in čistijo na dveh komunalnih čistilnih napravah: BČN 
Žimarice in BČN Sodražica. Stopnja priključenosti na javno kanalizacijo in čistilne naprave je ca. 49 % 
glede na skupno število prebivalcev v občini. 

 
3) Poglavitne rešitve 

Odločilni vpliv pri izdelavi predloga je imelo dejstvo, da je čistilna naprava v Sodražici že zgrajena, da 
zadovoljivo deluje in da njena inštalirana kapaciteta še ni v celoti izkoriščena. Njene kapacitete po 
priključitvi prebivalcev trenutno izkoriščene ca. 40 %, po biološki obremenitvi merjeno na KPK 
vrednost pa le 25 %. Glede na geografske pogoje predlagamo, da se na to čistilno napravo priključijo 
še aglomeracije Zamostec, Vinice in Zapotok ter naselje Lipovšica. Naselje Lipovšica in vse tri 
aglomeracije se opremijo z ločenim javnim kanalizacijskim omrežjem. Odpadne vode se odvajajo do 
končnega mesta izpusta - črpališča, iz katerega se prečrpavajo v omrežje aglomeracije Sodražica, 
oziroma do črpalnega jaška na BČN Sodražica.  
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Aglomeracija Zamostec 
Po izdelanem projektu in pridobljenem gradbenem dovoljenju se zgradi javno kanalizacijsko omrežje 
in ga preko dveh črpališč priključi na BČN Sodražica. 
 
Aglomeraciji Vinice in Zapotok  
Stanovanjski objekti v naseljih Vinice in Zapotok se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje in preko 
dveh črpališč odvajajo v pnevmatsko črpališče na koncu Vinic. Iz pnevmatskega črpališča se odpadna 
voda prečrpava na BČN Sodražica. 
 
Naselje Lipovšica  
Naselje Lipovšica ima ugodno geografsko lego, saj je locirano na rahlo padajočem terenu. Po projektu 
se komunalna odpadna voda odvaja po 414 m dolgi javni gravitacijski kanalizaciji in se steka v črpališče. 
Tlačna cev iz črpališča se priključi na tlačni vod Vinice – BČN Sodražica. 
 
Pri načrtovanju predloga opremljenosti aglomeracij nas je vodila želja po enostavnih in tehnično 
preizkušenih rešitvah. Seveda je bila pomembna vrednost investicije in učinkovito delovanje čistilnih 
naprav ob manjših stroških obratovanja in vzdrževanja. Pri tem smo se zgledovali po razvojnih trendih 
razvitejših držav, zlasti Nemčije, kjer se ukinjajo številne manjše čistilne naprave, komunalne odpadne 
vode pa se prečrpavajo na večje čistilne naprave. Čiščenje odpadne vode na večji čistilni napravi je 
lažje uravnavati in nadzorovati, zmanjšajo pa se tudi stroški vzdrževanja in upravljanja, ki se prenašajo 
neposredno na onesnaževalce. Pomembne so bile tudi geografske prilike zlasti tam, kjer je navezava 
več sosednjih aglomeracij na skupno čistilno napravo tehnično enostavno izvedljiva, zanesljiva in 
ekonomsko upravičena. 
 
Opremljenost naselji izven aglomeracij  
V preostalih naseljih v občini aglomeracije niso oblikovane bodisi zaradi majhnosti, bodisi zaradi 
razpršene gradnje stanovanjskih objektov. V naseljih izven aglomeracij je preostalo še 543 prebivalcev, 
oziroma 25 % celotnega prebivalstva občine Sodražica.  
 
Stanovanjski in poslovni objekti v naseljih izven aglomeracij se opremijo z individualnimi hišnimi 
čistilnimi napravami. Zmogljivost teh naprav je treba prilagoditi številu prebivalcev v stanovanjskem 
objektu, oziroma obremenjenosti odpadne vode, če gre za posloven objekt.  
Z individualnimi hišnimi čistilnimi napravami se opremijo tudi tisti objekti, ki se sicer nahajajo v 
naseljih, za katere so določene aglomeracije, vendar so preveč oddaljeni od trase javne kanalizacije in 
bi bil strošek priključitve nesorazmerno visok glede na ekološke koristi. 
 

Državna izhodišča za opremljanje agromelioracij: 
 
VELJAVNE AGLOMERACIJE - 2019  ROK ZA IZPOLNITEV ZAHTEV  
 
ID  IME  [PE]  DATUM  
5404  Sodražica  1.013  31.12.2021  
5229  Zapotok  175  31.12.2023  
40004  Vinice  101  31.12.2023  
50012  Zamostec  128  31.12.2023  
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Iz Uredbe (6) in Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
Republike Slovenije, ki je bil sprejet 17. 09. 2020 (Vir 2) izhajajoči roki so prehodne narave in 
se spreminjajo v skladu s spreminjanjem teh dveh dokumentov. 
 

4) Finančne  in druge posledice 
Vrednosti investicijskih stroškov za izvedbo operativnega programa za občino Sodražica so po 
zakonskih zahtevah   ocenjene na 2.952.480 EUR za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja in 
čistilnih naprav, oziroma nadgradnjo BČN Sodražica ter 993.300 EUR za individualne čistilne naprave 
izven aglomeracij. Navedene investicijske vrednosti so primerljive s predvidenimi sredstvi v 
operativnem programu RS (2.680.000 EUR).  Ocenjene investicijske vrednosti ne vključujejo ureditve 
ostalih komunalnih vodov. 

5) Sodelovanje javnosti 
/ 

 
II. Besedilo Operativnega programa – v prilogi 

 
III. Obrazložitev predloga Odloka 
Namen tega dokumenta je prilagoditev dne 06.12.2017 sprejetega Operativnega programa odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju Občine Sodražica, PROVITA, inženiring d.o.o., Ilirska 
Bistrica, št. dokumenta: 134/04-11, september 2017 glede na merila in zahteve nove Uredba o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19) in Operativnega 
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode RS.  
   
IV. PREDLOG SKLEPA 
Po obravnavi predlagam, da Občinski svet sprejme naslednji  
 

SKLEP: 
 

Sprejme se Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na 
območju občine Sodražica – novelacija 2021. 
      
 

Pripravili: 
Blaž Kovačič 
 

 Župan Občine Sodražica 
 

mag. Blaž Milavec l.r. 

 


