Obvestilo uporabnikom javne službe
Na podlagi 17. člena Uredbe o oddvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju uredba) (Ur.
list RS, 88/11, 8/12 in 108/13), vas obveščamo:
1. Čiščenje komunalne ali padavinske odpadne vode – za vse vaščane, ki so priklopljeni na javno kanalizacijo v:
- KS Puconci: komunalna voda, ki se odvaja iz gospodinjstev se čisti na čistilni napravi ČN PUCONCI,
- KS Gorica: komunalna voda, ki se odvaja iz gospodinjstev se čisti na čistilni napravi ČN PUCONCI,
- KS Brezovci (vasi Brezovci, Lemerje, Predanovci: komunalna voda, ki se odvaja iz gospodinjstev se čisti na čistilni
napravi ČN PREDANOVCI,
- KS Bodonci (vas Bodonci) : komunalna voda, ki se odvaja iz gospodinjstev se čisti na čistilni napravi ČN BODONCI,
- KS Dolina (Dolina Romi): komunalna voda, ki se odvaja iz gospodinjstev se čisti na čistilni napravi ČN DOLINA.
Pogoji za odvajanje komunalne ali padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo sopodrobneje navedeni v Tehničnem
pravilniku o objektih in napravah za odvanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ki ga lahko najdete na naši
spletni strani http://www.pungrad.si/objave.htm ali na sedežu podjetja.
2.

Prevzem in obdelava komunalne odpadne vode in blata za lastnike ali upravljalce nepretočnih greznic, obstoječih
greznic, malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) z zmogljivostjo, manjšo kot 50 PE, in MKČN iz 7.
odstavka 7. člena uredbe:
- Prevzeta komunalna odpadna voda in blato se čisti na čistilni napravi Centralna čistilna naprava v Murski Soboti,
- Prevzem komunalne odpadne iz greznic se vrši predvidoma v obdobju od 15.03. do 30.11. vsako leto. Po potrebi se
prevzem lahko vrši tudi izven tega obdobja ob predhodnem naročilu lastnika oz. upravljalca greznice Prevzem blata
se prevzema po potrebi, vendar najmanj enkrat na 3 leta. Pogoj za prevzem komunalne odpadne vode in blata je
omogočiti zagotovljen normalen in neoviran dostop za traktor oz. tovorno vozilo s cisterno kapacitete do 10 m3. Če
dostop do greznice ni mogoč, je dovoljena največja oddaljenost od mesta končnega dostopa z vozilom do greznice
25m.
- Prevzem blata iz MKČN z zmogljivostjo, manjšo kot 50 PE in MKČN iz sedmega odstavka 7. člena uredbe se vrši v
skladu z navodili za obratovanje MKČN, vendar najmanj enkrat na 3 leta. Pogoj za prevzem blata je omogočiti
zagotovljen normalen in neoviran dostop za traktor oz. tovorno vozilo s cisterno kapacitete do 10 m3. Če dostop do
čistilne ni mogoč, je dovoljena največja oddaljenost od mesta končnega dostopa z vozilom do čistilne naprave 25m.
- Na osnovi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št.
98/2007, 30/2010) je:
- za MKČN do 50 PE potrebno imeti izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz zgoraj navedene uredbe,
- za MKČN do 50 PE mogoče izdelati oceno obratovanja namesto prvih meritev in namesto obratovalnega
monitoringa,
- za MKČN do 50 PE potrebno v celotnem obdobju obratovanja naprave hraniti dokumentacijo o opravljenih delih na
MKČN, podatke o ravnanju z blatom in podatke o izrednih dogodkih.
- Lastnik MKČN mora pred pričetkom uporabe MKČN ali nepretočne greznice o tem obvestiti izvajalca javne službe
zaradi vpisa v evidenco in posredovati dokumentacijo o MKČN.
- Upravljavec MKČN mora omogočiti izvajalcu javne službe izvedbo prvih meritev, redno izvajanje obratovalnega
monitoringa oz. izdelave ocene obratovanja MKČN in mu predložiti potrebne podatke za izdelavo poročila ali ocene.
- Obratovalni monitoring se izvede prvo leto po pričetku uporabe MKČN in potem na vsake tri leta.
- Na osnovi Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Ur. list 54/11) velja za lastnike MKČN z zmogljivostjo, manjšo kot 50 PE in MKČN iz sedmega odstavka 7. člena
uredbe naslednje:
1) Prve meritve se izvedejo po prvem zagonu nove naprave, nove komunalne ali nove skupne čistilne naprave in po
vsaki večji spremembi obratovanja teh naprav.
(2) Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem, če je za gradnjo ali spremembo naprave iz prejšnjega
odstavka predpisano gradbeno dovoljenje. Če v postopku izdaje uporabnega dovoljenja poskusno obratovanje ni
določeno ali če za gradnjo ali spremembo naprave iz prejšnjega odstavka ni treba pridobiti gradbenega
dovoljenja, se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in
ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu naprave. Za komunalno ali skupno čistilno napravo iz

sedmega odstavka 5. člena tega pravilnika ali za napravo iz sedmega odstavka 6. člena tega pravilnika mora biti
med izvajanjem prvih meritev zagotovljena dodatna obdelava odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
(3) Prve meritve se izvajajo v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od desetih dni, in v času, ko je
obratujoča naprava ali čistilna naprava polno obremenjena. Če v njej potekajo različni tehnološki postopki,
morajo biti prve meritve izvedene med tehnološkim postopkom, ki povzroča največje emisije snovi ali toplote v
vode.
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