
Obvestilo uporabnikom javne kanalizacije ter uporabnikom greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav 
 
Vsem uporabnikom javne kanalizacije v občini Izola ter lastnikom oz. upravljavcem greznic in 
malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) na območju občine Izola, 
namenjamo naslednje 
 

 
OBVESTILO  ZA  JAVNOST 

 
 

ki ga je pripravila Komunala Izola d.o.o., kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v  občini Izola,  na podlagi določili in v roku 
iz 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS, št. 
98/2015 – (v nadaljevanju uredba). 
 
1. OBVESTILO ZA UPORABNIKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 

KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNO KANALIZACIJO. 
 
1.1 NA KATERI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI SE ČISTI KOMUNALNA ALI 
PADAVINSKA ODPADNA VODA, KI SE ODVAJA V JAVNO KANALIZACIJO: 
 
Komunalna in padavinska odpadna voda iz območja mesta Izola se po javni kanalizaciji 
odvaja na čistilno napravo v Koper in tam tudi čisti.  

 
Komunalna odpadna voda iz območja aglomeracije Korte se po javni kanalizacij odvaja in 
čisti na MKČN Korte. Na MKČN  je prepovedano odvajati padavinsko odpadno vodo. 
 
Komunalna odpadna voda iz območja aglomeracije Cetore se po javni kanalizaciji odvaja in 
čisti na MKČN Cetore. Na MKČN je prepovedano odvajati padavinsko odpadno vodo. 
 
1.2 POGOJI ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNA VODE V JAVNO 
KANALIZACIJO: 
 
Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v 
katerem nastaja komunalna odpadna voda zagotoviti, da se komunalna odpadna voda 
odvaja v javno kanalizacijo. V javno kanalizacijo se lahko odvaja samo komunalna odpadna 
voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri 
kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna 
voda, ki nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi 
podobna vodi v gospodinjstvu ali nastaja v proizvodnji ali storitveni dejavnosti, če je po 
naravi in sestavi podobna odpadni vodi v gospodinjstvu. 

 
V javno kanalizacijo je prepovedano odvajati odpadna jedilna olja, masti ter organske 
kuhinjske odpadke. V javno kanalizacijo je prepovedano odvajati hidravlična, motorna in 
nasploh vsa mineralna in sintetična olja. Prav tako je v vode ali v javno kanalizacijo 
prepovedano izpuščanje vsebin greznic ali vsebin MKČN, odpadnih topil, goriv in nevarnih 
tekočin ter snovi. 

 
Uporabniki javne kanalizacije ne smejo sami posegati v infrastrukturo javne kanalizacije. 
Priključitev na javno kanalizacijo ali katerikoli drug poseg v javno kanalizacijo je možen le na 
podlagi izdanega soglasja in nadzora s strani upravljavca javne kanalizacije (Komunale Izola 
d.o.o.). Dolžnost uporabnikov javne kanalizacije je, da redno čistijo in vzdržujejo svoj 
kanalizacijski priključek in s tem zagotavljajo nemoteno odvajanje odpadnih voda po javni 
kanalizaciji. 



2. OBVESTILO ZA LASTNIKE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV IN GREZNIC  
 
 
2.1 NA KATERI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI SE ČISTI KOMUNALNA ODPADNA 
VODA IZ GREZNIC IN NA KATERI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI SE OBDELUJE 
BLATO: 
 
Komunalna odpadna voda iz nepretočnih greznic ter blato iz pretočnih greznic in MKČN se v 
okviru javne službe odvaža na čistilno napravo Koper in tam tudi obdeluje.  
 
 
2.2. ROKI PREVZEMA IN DRUGI POGOJI PREVZEMA KOMUNALNE ODPADNA VODE 
ALI BLATA PRI UPORABNIKIH STORITEV IN O ROKIH IN ČASU IZVEDBE PREGLEDOV 
V SKLADU S 17. ČLENOM UREDBE: 
 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode določa najmanj enkrat na tri leta 
obvezen prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno s 17., 28, in 44.členom 
uredbe. Izvedba pregledov MKČN se izvaja enkrat na tri leta skladno s 17. členom uredbe. 
 
3. ODVAJANJE PADAVINSKE VODE 
 
Upravljavce površin, iz katerih se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo obveščamo, 
da morajo: 
- na svojih površinah redno čistiti in vzdrževati utrjene površine, čistiti peskolove ter lovilce 

olj na njih, 
- čistiti in vzdrževati svoje kanalske vode, namenjene za odvajanje padavinske vode. 
 
Padavinska odpadna voda se ne sme odvajati v javno (ločeno) fekalno kanalizacijo, v MKČN 
oz. greznico.  
 


