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Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19),  Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15), Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 
94/14, 98/15), Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15),  
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), 24. člena Odloka o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/19; v nadaljevanju odlok), 16. člena Statuta 
Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 11. redni seji dne 23. 6. 
2020 sprejel

P R A V I L N I K 
o določitvi cene odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v občini Logatec

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa način obračuna odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode uporabnikom, ki niso uporabniki obvezne 
občinske gospodarske javne službe, vendar se za odvajanje in čiščenje njihovih odpadnih vod uporablja javno infrastrukturo. 

2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen: 

- industrijski uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost v objektu, v katerem nastaja industrijska odpadna voda;
- industrijski zavezanec je industrijski uporabnik, ki mora zaradi izvajanja svoje dejavnosti izvajati obratovalni monitoring 

odpadnih voda ali odvaja odpadne vode iz industrije, obrtne, obrti podobne ali druge gospodarske dejavnosti, ki po nastanku 
niso podobne komunalni odpadni vodi;

- izvajalec javne službe je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode. 

(2) Ostali izrazi imajo pomen, kot ga določa zakonodaja s področja varstva okolja.

3. člen
(1) Izvajalec javne službe med industrijske zavezance uvrsti:

- industrijske uporabnike, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti onesnažujejo okolje z odvajanjem industrijske odpadne vode, 
za katero je v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda, in predpisom, ki ureja 
prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje, predpisano izvajanje obratovalnega 
monitoringa odpadnih voda in

- industrijske uporabnike, za katere z nenapovedanimi meritvami ugotovi, da v javno kanalizacijo odvajajo prekomerno 
obremenjeno odpadno vodo.

(2) Z industrijskim zavezancem iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe sklene posebno pogodbo o izvajanju in obračunavanju 
storitev odvajanja in čiščenja industrijskih odpadnih vod.

II. OBRAČUN STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ZA INDUSTRIJSKE ZAVEZANCE 

4. člen
Enota količine storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode je izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje skladno s 
5. členom tega pravilnika določena količina industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni 
napravi.

5.  člen
(1) Za industrijske zavezance, katerim se količina odpadne vode ne meri in uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, se količina odvedene 
industrijske odpadne vode določi na podlagi izmerjene količine dovedene vode.

(2) Za industrijske zavezance z lastnimi viri vode, pri katerih se količina odpadne vode ne meri, je osnova za določitev količin odvedene 
odpadne vode izmerjena količina vode na merilniku oziroma merilnikih, ki merijo količino načrpane vode. Uporabnik mora izvajalcu 
javne službe predložiti potrdilo o skladnosti merilnika oziroma merilnikov s predpisi in mesečno sporočati podatke o količinah izmerjene 
načrpane vode na merilnih mestih.

(3) Za industrijske zavezance, katerim se količina odpadne vode meri na iztoku pred izpustom odpadne vode v javno kanalizacijo, je 
osnova za obračun izmerjena količina odvedene odpadne vode na merilniku oziroma merilnikih. Industrijski zavezanec mora izvajalcu 

 
C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA  
    
Skupina/Podskupina kontov  Rebalans 2020  
VII. ZADOLŽEVANJE (500)             1.600.000      
50 ZADOLŽEVANJE             1.600.000      

  500 Domače zadolževanje             1.600.000      
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                        -        
55 ODPLAČILA DOLGA                        -        

  550 Odplačila domačega dolga                        -        
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -             685.689      
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)             1.600.000      
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)             2.285.689      
SREDSTVA NA RAČUNU konec leta 2019   
  9009 Splošni sklad za drugo stanje 2019               685.689      

 
Posebni del rebalansa sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanimi kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni 
strani Občine Logatec: http://www.logatec.si/ 
 
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Logaških novicah, uporablja pa se za leto 2020. 
 
Številka: 410-9/2020-1 
Datum:  5. 6. 2020 

                                                                               ŽUPAN 
                                                                     OBČINE LOGATEC 

                                                                        Berto Menard l.r. 
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javne službe predložiti potrdilo o skladnosti merilnika oziroma merilnikov s predpisi in mesečno sporočati podatke o količinah izmerjene 
odvedene odpadne vode na merilnih mestih. 

(4) Če industrijski zavezanci iz prvega in drugega odstavka tega člena predložijo ustrezna dokazila, se jim lahko količina odvedene 
odpadne vode zmanjša za vodo, vgrajeno v izdelke, ali za tehnološke izgube. 

6. člen
(1) Prispevek za odvajanje industrijske odpadne vode se za industrijske zavezance določi s pomočjo naslednje enačbe:

Podv = Q x Fh X Codv

kjer oznake pomenijo:
Podv je prispevek za odvajanje industrijske odpadne vode (v EUR/mesec),
Q je količina odvedene industrijske odpadne vode, določena skladno s 5. členom tega pravilnika (v m3/mesec),
Fh je faktor hidravlične obremenitve iz drugega odstavka tega člena,
Codv je cena za odvajanje 1 m3 komunalne in padavinske odpadne vode (v EUR/m3)
(2) Faktor hidravlične obremenitve (Fh) se določi glede na količinski pretok industrijske odpadne vode v preteklem koledarskem letu, 
in sicer: 

Fh Količina industrijske odpadne vode (m3/leto)
1,00 ≤ 4.000
1,10 > 4.000 ≤ 10.000
1,15 > 10.000 ≤ 20.000
1,18 > 20.000 ≤ 50.000
1,20 > 50.000 ≤ 200.000
1,22 > 200.000

7. člen
(1) Prispevek za čiščenje industrijske odpadne vode se za industrijske zavezance določi s pomočjo naslednje enačbe:

Pčiš = Q x F x Cčiš

kjer oznake pomenijo:
Pčiš  je prispevek za čiščenje industrijske odpadne vode (v EUR/mesec),
Q  je količina odvedene industrijske odpadne vode (v m3/mesec),
F  je skupni faktor obremenitve industrijske odpadne vode (vsota faktorjev osnovne in dodatne obremenitve)
Cčiš  je cena za čiščenje 1 m3 komunalne in padavinske odpadne vode (v EUR/m3).

(2) Skupni faktor obremenitve industrijske odpadne vode (F) se izračuna s pomočjo naslednje enačbe: 

F = Fo+ Fd

kjer oznake pomenijo:
Fo  je faktor osnovne obremenitve, ki zajema množino usedljivih snovi, skupni dušik in skupni fosfor ter kemijsko potrebo po 
kisiku 
Fd  je faktor dodatne obremenitve, ki se obračuna v primeru preseganja mejnih vrednosti za izpust v kanalizacijo 

(3) Osnovna obremenitev odpadne vode je določena z naslednjimi mejnimi vrednostmi parametrov onesnaženosti: 

Vsebnost usedljivih snovi 5 ml/l
Kemijsko onesnaženje, izmerjeno po dikromatni metodi 600 mg O2/l
Dušik 40 mg N/l
Fosfor 5 mg P/l

(4) V primeru, da so mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka presežene, se določi faktor osnovne obremenitve industrijske odpadne vode 
v skladu z naslednjo enačbo:
 

F0 = 0,1 x (A/5) + 0,15 x (Ntot/40) + 0,15 x (Ptot/5) + 0,6 x KPKd/600)
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kjer oznake pomenijo:
Fo  je faktor osnovne obremenitve 
A  je množina usedljivih snovi v ml/l 
Ntot  je celotni dušik v mg Ntot/l 
Ptot  je celotni fosfor v mg Ptot/l 
KPKd  je kemijska potreba po kisiku (mg O2/l), določena s pomočjo dikromatne metode. 

(5) V primeru, da je katerikoli količnik (KPKd/600; Ptot/5; Ntot/40) manjši od 1, se vrednost tega količnika zaokroži na vrednost 1. 

(6) Če odpadna voda vsebuje tudi druge snovi, katerih vsebnost je omejena s predpisi, se k faktorju osnovne obremenitve prišteje tudi 
faktor dodatne obremenitve. Osnova za izračun faktorja dodatne obremenitve je koncentracija tistega parametra, ki presega zakonsko 
dovoljeno mejno vrednost: 

Fd = C/Cmdk - 1

kjer oznake pomenijo:
Fd  je faktor dodatne obremenitve 
C  je vsebnost odpadne snovi v preiskovanem vzorcu vode 
Cmdk  je maksimalna dopustna vsebnost odpadne snovi v vodi 

(7) Če odpadna voda vsebuje hkrati več odpadnih snovi, ki presegajo dovoljene vrednosti, se faktorji dodatnega onesnaženja za te snovi 
medsebojno seštevajo. 

(8) Za parametre se uporabljajo mejne vrednosti, določene v predpisu o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo oziroma v posebnem predpisu glede na posamezni vir onesnaževanja.

8. člen
(1) V primeru, da ima en industrijski zavezanec na isti lokaciji večje število merilnih mest, se za tega industrijskega zavezanca določi en 
faktor hidravlične obremenitve (Fh) na podlagi vsote količin odvedene industrijske odpadne vode na vseh merilnih mestih. 

(2) Faktor skupne obremenitve (F) se za industrijskega zavezanca izračuna kot povprečna vrednost izračunanih faktorjev skupne 
obremenitve (F) na vseh merilnih mestih.

III. CENE OMREŽNINE ODVAJANJA IN OMREŽNINE ČIŠČENJA 

9. člen
Industrijskim zavezancem se omrežnina za odvajanje in omrežnina za čiščenje industrijske odpadne vode mesečno obračunava na 
podlagi veljavne cene omrežnine odvajanja in cene omrežnine čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki jo potrdi pristojni 
organ. 

IV. NENAPOVEDANE MERITVE

10. člen
Izvajalec javne službe ima pravico izvesti nenapovedane meritve parametrov odpadnih vod pri vsakem uporabniku.

11. člen
(1) Če izvajalec javne službe za industrijskega zavezanca z nenapovedano meritvijo ugotovi, da kateri koli od izmerjenih parametrov 
onesnaženosti za najmanj 30 % presega vrednost iz zadnjega predloženega poročila o obratovalnem monitoringu, lahko izvajalec javne 
službe rezultate nenapovedanih meritev uporabi za izračun novega skupnega faktorja obremenitve industrijske odpadne vode (F). 

(2) Če se za nenapovedano meritev uporabi trenutni vzorec, se novi skupni faktor obremenitve industrijske odpadne vode (F) uporabi 
samo za mesec, v katerem je bila meritev izvedena. V primeru, da se za nenapovedano meritev uporabi reprezentativni vzorec, se novi 
skupni faktor obremenitve industrijske odpadne vode (F) uporablja od prvega dne meseca, v katerem je bila meritev izvedena, do izteka 
meseca, v katerem industrijski zavezanec predloži novo poročilo o obratovalnem monitoringu.

(2) Izvajalec javne službe industrijskemu zavezancu posreduje obvestilo o novem skupnem faktorju obremenitve industrijske odpadne 
vode (F). Stroške nenapovedanih meritev v primeru iz prvega odstavka nosi industrijski zavezanec.

12. člen
(1) V kolikor izvajalec javne službe za katerega koli uporabnika, ki ni uvrščen med industrijske zavezance, z nenapovedano meritvijo 
ugotovi, da kateri od parametrov onesnaženosti presega mejno vrednost, ki je določena za odvajanje v javno kanalizacijo, lahko izvajalec 
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javne službe takšnemu uporabniku na osnovi rezultatov meritev parametrov odpadnih vod določi faktor hidravlične obremenitve (Fh) ali 
skupni faktor obremenitve industrijske odpadne vode (F).  

(2) Uporabnik iz prejšnjega odstavka se uvrsti med industrijske zavezance. Izvajalec javne službe mu posreduje obvestilo o faktorju 
hidravlične obremenitve (Fh) ali skupnem faktorju obremenitve industrijske odpadne vode (F). 

(3) Uporabnik iz prejšnjega odstavka plačuje prispevek za odvajanje in prispevek za čiščenje industrijske odpadne vode od prvega dne 
meseca, v katerem je bila meritev izvedena, in vse dokler se z novimi meritvami ne dokaže, da lastnosti odpadnih vod, ki jih odvaja v 
javno kanalizacijo, ne presegajo mejnih vrednosti, ki so določene za odvajanje v javno kanalizacijo. 

(4) Stroške nenapovedanih meritev v primeru iz prvega odstavka nosi uporabnik.

V. POROČANJE IN OBRAČUN STORITEV

13. člen
(1) Industrijski zavezanec je dolžan izvajalcu javne službe poslati poročilo o obratovalnem monitoringu za preteklo koledarsko leto v 
elektronski obliki najkasneje do 31. marca v tekočem letu. Poročilo o obratovalnem monitoringu mora biti enako kot je bilo poslano na 
Agencijo RS za okolje in elektronsko podpisano.

(2) Izvajalec javne službe obdela prejete podatke najkasneje do 30. aprila v tekočem letu in za vsakega industrijskega zavezanca 
izračuna faktor hidravlične obremenitve (Fh) in skupni faktor obremenitve industrijskih odpadnih vod (F). 

(3) Izvajalec javne službe najkasneje do 30. aprila v tekočem letu posreduje industrijskemu zavezancu obvestilo o skupnem faktorju 
obremenitve industrijske odpadne vode (F) in faktorju hidravlične obremenitve (Fh), ki velja za obdobje od 1. aprila tekočega leta do 
31. marca naslednjega leta.

(2) Industrijski zavezanec ima pravico v osmih dneh od prejema obvestila vložiti pisni ugovor pri izvajalcu javne službe, če se z 
elementi za obračun storitev odvajanja in čiščenja ne strinja. Ugovor ne zadrži plačila računa, izstavljenega na podlagi novih faktorjev 
za obračun prispevka za odvajanje in prispevka za čiščenje industrijske odpadne vode.

14. člen
Industrijski zavezanci so dolžni izvajalcu javne službe sporočiti spremembe naslova oziroma sedeža, lastništva, plačnika in druge 
spremembe v roku 15 dni po njihovem nastanku.

15. člen
(1) Za nepravočasna plačila storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode izvajalec javne službe zaračuna zakonske zamudne 
obresti od dneva zapadlosti računa do dneva plačila.

(2) Izvajalec javne službe zaračunava tudi stroške opomina po ceniku, ki ga sprejme izvajalec javne službe.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(1) Ta pravilnik se objavi v Logaških novicah in prične veljati 15 dan po objavi, uporablja pa se od 1. aprila 2021 dalje.

(2) Z dnem pričetka uporabe tega pravilnika preneha veljati poglavje 9.3 (Prispevek za čiščenje po obremenjenosti odpadne vode) 
Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/13). 

Številka: 007-22/2020-3 
Datum: 23. 6. 2020 
 Berto Menard, l.r.

ŽUPAN


