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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 
ODBORU ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 
 
ZADEVA: 
 

Predlog Operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode za območje 
Občine Žalec (prenova v letu 2021) 

(2.  
PRAVNA PODLAGA:  20. člen statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 

in 23/17), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) 
  

NAMEN:  Namen Operativnega programa je urediti odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode iz objektov na 
celotnem območju občine Žalec. Dokument obravnava 
nove rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpade 
vode v poselitvenih območjih (aglomeracijah), za katera 
je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode 
v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi skladno z 
Nacionalnim operativnim programom in ga nadgrajuje z 
določitvijo zakonsko dopustnih, tehnično izvedljivih, 
ekonomsko upravičenih rešitev odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v objektih izven aglomeracij.  
 

OCENA STANJA: Občina Žalec je v preteklosti pripravila dokumenta, in 
sicer leta 2005 - Razvojni program izgradnje 
kanalizacijskega sistema v Občini Žalec za obdobje od 
leta 2005-2015 ter leta 2014 - Operativni program 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini 
Žalec. Zaradi prenove področne zakonodaje in 
sprejetega prenovljenega Nacionalnega operativnega 
programa, s čimer je prišlo do znatnih sprememb 
predvsem pri območjih aglomeracij, se je občina 
odločila za prenovo predmetnega dokumenta, kar vpliva 
tudi na zagotovitev finančnih sredstev.  
 

FINANČNE POSLEDICE: Finančna sredstva, potrebna za izgradnjo 
kanalizacijskega sistema občine za postopno 
doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem, 
zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, bodo 
zagotovljena v proračunu 2022. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec Janko Kos 
 

POROČEVALEC: Predlog programa bosta na seji obrazložila: Aleksander 
Žolnir, vodja urada za gospodarske javne službe in 
izdelovalec g. Klemen Strmšnik iz družbe Zavita. 
 

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA AKT 
OZIROMA GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Predlog programa bo na svoji seji obravnaval Odbor za 
gospodarske javne službe.  
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OBČINSKEMU SVETU 
ODBORU ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 
 
 
ZADEVA: Predlog Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode za območje občine Žalec - prenova v letu 2021 
 
 
V obravnavo in potrditev vam posredujemo predlog Operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Žalec - prenova v letu 2021. 
 
Predlog programa bo na seji občinskega sveta obrazložil vodja urada za gospodarske javne 
službe, Aleksander Žolnir ter predstavnik izdelovalca programa - podjetja ZaVita d.o.o., zanj  
g. Klemen Strmšnik. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet sprejme Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode za območje občine Žalec - prenova v letu 2021, v predloženem besedilu. 
 
 
 
Aleksander Žolnir 

 
 
 

 
 
 
 
 



Obrazložitev 
 

Republika Slovenija je prenovila področno zakonodajo in sprejela prenovljen Nacionalni operativni 
program, s čimer je prišlo do znatnih sprememb predvsem pri območjih aglomeracij. Na območju 
občine Žalec je tako z novim Nacionalnim operativnim programom opredeljenih 17 aglomeracij, ki 
so bile imenovane s strani pristojnega ministrstva, in sicer:  

 1 aglomeracija večja od 10.000 PE (Polzela, ID 8235), 

 4 aglomeracije večje od 2.000 PE in manjše od 10.000 PE (Žalec, ID 9429; Gmajna, ID 9498; 
Petrovče, ID 9420; Zabukovica, ID 9362), 

 3 aglomeracije večje od 500 PE in manjše od 2.000PE (Kasaze, ID 9361; Železno, ID 9356; 
Levec, ID 9471), 

 9 aglomeracij manjših od 500 PE (Podlog v Savinjski dolini, ID 9467; Železno-Pernovo, ID 
40041; Zgornje Grušovlje, ID 9447; Zgornje Roje, ID 9425; Studence, ID 50114; Velika 
Pirešica, ID 50113; Šentjungert, ID 50111; Spodnje Grušovlje, ID 9445; Ponikva pri Žalcu, 
ID 50120).  
 

S tem je država razširila območje z opredeljenimi aglomeracijami oz. dvignila zahtevani standard 
opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem. Obenem tudi lastniki objektov zunaj aglomeracij 
ne pristopajo k obvezam glede odvajanja in čiščenja odpadne vode v zadostni meri. Tako se je 
pojavila potreba po prenovi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
ki bo opredelil zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene rešitve in podal 
akcijski načrt za njihovo uresničevanje. 
 
Pravno podlago za izdelavo Operativnega programa na občinskem nivoju predstavlja Uredba o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015, 76/2017 in 81/2019) (v 
nadaljevanju: Uredba). Ta ureja področje emisije snovi pri odvajanju komunalne in padavinske 
odpadne, med drugim standarde čiščenja ter zadolžitve lastnikov objektov in javne službe, ki se 
izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba. Uredba obravnava tako oskrbovalne 
standarde kot tudi tehnične, vzdrževalne in organizacijske ukrepe in normative za izvajanje javne 
službe in oskrbovanja posameznih objektov izven meja aglomeracij. 
 
Namen Operativnega programa je urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz objektov 
na celotnem območju občine Žalec. Pričujoči dokument obravnava nove rešitve odvajanja in čiščenja 
komunalne odpade vode v poselitvenih območjih (aglomeracijah), za katera je treba zagotoviti 
odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi skladno z 
Nacionalnim operativnim programom in ga nadgrajuje z določitvijo zakonsko dopustnih, tehnično 
izvedljivih, ekonomsko upravičenih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v objektih 
izven aglomeracij. Nadalje prav tako določa roke za izvedbo, odgovorne za izvedbo ter finančne 
obremenitve Občine in lastnikov objektov. 
 
Cilji pričujočega operativnega programa so: 

 preverjene in posodobljene rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za vsa 
poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v 
javno kanalizacijo in 

 vzpostavljen program čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode za vse objekte na 
območju občine Žalec. 
 

Na podlagi zgoraj navedenega in zahtev, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, se je Občina Žalec 
odločila za izdelavo Operativnega program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za 
območje občine Žalec in izdelavo slednjega naročila pri podjetju Zavita, svetovanje, d.o.o. 
 
 
  

 


