
Mnenje upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave 

 

 

- VSEBINA – 

 

 

A. OBVEZNO  
 

V skladu z 12. alinejo drugega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)  mora vloga za 

izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave glede emisij v vode vsebovati mnenje 

upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne ČN, ki so potrebni za določitev 

mejne vrednosti parametrov, ki se jih določi v skladu z določbami drugega odstavka 5. člena zgoraj 

citirane uredbe. 

 

Upravljavec naprave mora torej v vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave 

glede emisij v vode v primeru odvajanja industrijskih odpadnih vod v javno kanalizacijo 

obvezno priložiti Mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne 

čistilne naprave, v katerem je (v mg/l) določena mejna koncentracija za neraztopljene snovi 

(mejna vrednost je namreč določena z vrednostjo, pri kateri še ni škodljivih vplivov na kanalizacijo in 

čistilno napravo). V primeru, da je v obveznem naboru parametrov, ki velja za posamezno napravo, 

tudi kateri od naštetih parametrov: obarvanost, aluminij, železo, vsota anionskih in neionskih tenzidov, 

mora biti v Mnenju upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne ČN 

določena tudi mejna koncentracija za te parametre. 

 

 

 

B. NEOBVEZNO 

 

Citirana uredba v tretjem odstavku 5. člena omogoča, da se lahko v okoljevarstvenem dovoljenju ne 

glede na mejne vrednosti za amonijev dušik, sulfat, usedljive snovi in težkohlapne lipofilne snovi 

(ki so za odvajanje industrijskih odpadnih vod v javno kanalizacijo določene v citirani uredbi in 

posameznih posebnih predpisih) določi največjo vrednost koncentracije amonijevega dušika, sulfata, 

usedljivih snovi in težkohlapnih lipofilnih snovi v industrijski odpadni vodi, ki je večja od 

predpisane mejne vrednosti, če upravljavec naprave k vlogi za okoljevarstveno dovoljenje priloži 

ustrezno mnenje.  

 

Podobno se lahko v okoljevarstvenem dovoljenju (ne glede na mejno vrednost biološke 

razgradljivosti, ki je za odvajanje industrijskih odpadnih vod v javno kanalizacijo določena v 

posameznih posebnih predpisih) določi tudi najnižja stopnja biološke razgradljivosti, ki je nižja od 

predpisane mejne vrednosti, če je iz vloge razvidno, da je pri običajnem razredčevanju odpadne vode 

na skupni ali komunalni ČN stopnja biološke razgradljivosti, izražena z vrednostjo KPK ali TOC, 

najmanj 80% stopnje razgradnje odpadnih vod na ČN. Vlogi mora biti priloženo tudi mnenje 

upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne ČN, da predlaganemu 

odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotujeta. 

 

 


