
1

Spremembe Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode
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V predlogu za obravnavo Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode sta za visokogorske koče dve pomembni 

novosti in sicer:

32. a člen (siva voda) in

32. b člen (suho stranišče) 

PZS



3

32. a člen (siva voda) (1)

Siva voda je voda, ki nastaja pri umivanju, pripravi hrane 

in pri kuhinjskih opravilih. Za sivo vodo je dovoljeno 

čiščenje v mali komunalni čistilni napravi, ki je 

sestavljena iz:

• enote za mehansko čiščenje (pretočna greznica) +

enote za nadaljnjo čiščenje, filtracijo ali infiltracijo. 
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32. a člen (siva voda) (2)

Pogoji za kočo:
• objekt je planinska koča, zavetišče ali dom ali lovska koča

• nadmorska višina nad 1.500 m

• objekt leži izven meja aglomeracij

• ni zagotovljena oskrba iz javnega vodovoda

• ni zagotovljeno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode po 

javni kanalizaciji

• ni dostopa do javne ceste 

• ni zagotovljena oskrba z električno energijo

• na koči se uporabljajo biološko razgradljiva čistilna sredstva.
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32. a člen (siva voda) (3)

Planinsko društvo si mora pridobiti okoljevarstveno 

dovoljenje, v katerem se ugotovi, da so vplivi odvajanja 

vode iz te male komunalne čistilne naprave sprejemljivi.

Vlogi mora biti priložena predpisana dokumentacija (glej 

predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 

odpadne vode v vode in javno kanalizacijo.
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32. b člen (suho stranišče) (1)

Fekalije se morajo zbirati v zbiralniku, ki ustreza 

naslednjim pogojem:
njegova zmogljivost je prilagojena številu uporabnikov, 

zagotavljati mora shranjevanje blata za najmanj 3 leta

zbiralnik mora biti izveden iz vodotesnih materialov, da je 

preprečeno puščanje in izhajanje njegove vsebine v okolje

zagotovljeno mora biti njegovo odzračevanje

za blato mora biti zagotovljeno ravnanje, kot je predpisano za 

male komunalne čistilne naprave pod 50 PE (obdelava blata na 

območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem 

in obdelavo blata).
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32. b člen (suho stranišče) (2)

Pogoji za kočo:
za objekt ni zagotovljena oskrba s pitno vodo

priključitev na javno kanalizacijo tehnično ni izvedljiva ali pa bi 

povzročila nesorazmerno visoke stroške

objekt leži na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo.

Ostale spremembe, ki so navedene v uredbi za male komunalne 

čistilne naprave zmogljivosti pod 50 PE,  se nanašajo za MKČN pod 

50 PE, ki so nameščene v aglomeracijah.
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