
 

Na podlagi 149. člen Zakona 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 in 30/16), 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 

št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o prekrških 

(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 

32/16), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 

list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 

vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/08), Odloka o varstvu virov pitne vode na območju občine 

Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/02), 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) 

in 16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/16) je 

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 18. redni seji, dne 11.10.2017 sprejel   

 

O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 

na območju občine Cerklje na Gorenjskem 

 

 

1. člen 

 

V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Cerklje na 

Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2017) se v prvem odstavku 24. člena prva alineja 

spremeni tako, da se glasi:  

» - prevzem in odvoz blata iz obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev 

ter obdelavo blata na centralni čistilni napravi najmanj dvakrat na tri leta,«. 

V drugem odstavku tega člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi: 

» - obstoječe greznice najmanj dvakrat na tri leta«, 

peta alineja pa se spremeni tako, da se glasi: 

» - male komunalne čistilne naprave najmanj dvakrat na tri leta,«. 

  

2. člen 

 

Spremeni se prvi odstavek 40. člena tako, da se glasi: 

»Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije se iz obstoječih objektov komunalna odpadna voda lahko 

zbira v obstoječi greznici, ki jo je uporabnik dolžan izprazniti najmanj dvakrat na tri leta oz. v skladu z določili 

tega odloka še pogosteje, če se objekt nahaja na območju vodovarstvenih pasov. Prevzem in odvoz blata iz 

male komunalne čistilne naprave mora uporabnik zagotoviti najmanj dvakrat na tri leta oz. v skladu z določili 

tega odloka še pogosteje, če se objekt nahaja na območju vodovarstvenih pasov.« 

 



 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati  15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
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