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1. OSNOVNI PODATKI
1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE
Javno podjetje Prlekija d.o.o. posluje od 01.04.2010 in izvaja obvezni gospodarski javni službi varstva
okolja: oskrbo s pitno vodo na območju občin Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje, Sveti Jurij ob
Ščavnici, Apače, Radenci in Gornja Radgona ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode na območju občin Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje in Apače. Javna služba se izvaja
na podlagi Odloka o ustanovitvi JP Prlekija – (Uradne objave slovenskih občin, štev. 61/2016) ter
sprejetih sklepov svetov in odlokov omenjenih občin.
Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod
NAZIV:

JAVNO PODJETJE PRLEKIJA d.o.o.

NASLOV:

Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer

ID DDV:

SI34813144

ODGOVORNA OSEBA: Davorin KURBOS, univ.dipl.ekon., direktor
Barbara ZEMLJAK, dipl.san.inž., tehnolog za področje odvajanja in
KONTAKTNA OSEBA: čiščenja odpadnih vod
TELEFONSKA ŠT.:

02/58 58 240

E - POŠTA:
ORGANIZACIJSKA
OBLIKA IZVAJALCA
JAVNE SLUŽBE:

info@jp-prlekija.si
družba z omejeno odgovornostjo v 100% lasti občin

Javno podjetje Prlekija d.o.o., je družba z omejeno odgovornostjo, ki so jo dne 29.05.2009 ustanovile
občine Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci, Veržej, Ljutomer in Razkrižje,
z namenom izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode.
Podjetje, ki je v 100% lasti navedenih osmih občin, ima sedež na Babinski cesti 2 a v Ljutomeru.
Javno podjetje Prlekija kot najemnik infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v lasti občin, oskrbuje
občane s pitno vodo, ter v petih občinah skrbi za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode, upravlja in vzdržuje infrastrukturne objekte in naprave, izvaja strokovno-tehnične in
druge naloge ter določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, kadar le-ti
zadevajo komunalno javno infrastrukturo.
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1.2 OBČINE V KATERIH SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA
Tabela 2: Seznam občin za katere izvajamo javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih
vod in za katere se pripravlja program
IME OBČINE

ID OBČINE

LJUTOMER
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
VERŽEJ
RAZKRIŽJE
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
APAČE

63
166
188
176
116
195

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje od leta 2017 do
leta 2020, se pripravlja za vsako posamezno občino iz Tabele 2 posebej na osnovi določil s 26. členom
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015).
Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga po potrditvi odgovorne
osebe izvajalca javne službe, da je v skladu s predpisi, pošlje občinam v potrditev najpozneje do 31.
oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti oz. v roku 30 dni po njegovem
sprejemu, če gre za spremembo programa. V primeru sprememb v času veljavnosti programa,
izvajalec javne službe pripravi spremembo programa in spremenjeni program po potrditvi odgovorne
osebe izvajalca javne službe, da je v skladu s predpisi, pošlje občinam v potrditev.
Občine program potrdijo, če je v skladu s predpisi.
Program, ki sta ga potrdili odgovorna oseba izvajalca javne službe in občine, mora izvajalec javne
službe predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje, v elektronski obliki v skladu z navodili, objavljenimi
na spletni strani ministrstva, najpozneje:
• do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti oziroma
• v roku 30 dni po njegovem sprejemu, če gre za spremembo programa v skladu s šestim
odstavkom tega člena.
Program, razen podatkov, ki so poslovna skrivnost v skladu s predpisom, ki ureja gospodarske družbe,
kar mora biti v programu, evidenci oziroma poročilu posebej označeno, mora izvajalec javne službe
javno objaviti na svoji spletni strani in uporabnikom javne službe omogočiti vpogled v tiskani izvod na
sedežu izvajalca javne službe.
Osnovni podatki o OBČINI APAČE
Občina Apače je nastala 14.3.2006 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter določitvi njihovih območjih. Samostojno poslovanje je bilo uvedeno 1.7.2007.
Središče občine je naselje Apače, kjer je tudi sedež občine.
Občina Apače obsega 53,2 km2. Leži na severovzhodu Slovenije in meji na občino Šentilj, Sveto Ano in
Gornjo Radgono ter Republiko Avstrijo. Obsega 21 naselij in sicer: Apače, Črnci, Drobtinci, Grabe,
Janhova, Lešane, Lutverci, Mahovci, Nasova, Novi Vrh, Plitvica, Podgorje, Pogled, Segovci, Spodnje
Konjišče, Stogovci, Vratja vas, Vratji Vrh, Zgornje Konjišče, Žepovci in Žiberci.
Občina leži med reko Muro na severu in Slovenskimi goricami na jugu in ima velike površine kmetijskih
površin prvega območja. Rodovitna prst je tudi glavno naravno bogastvo občine. Del občine spada
tako tudi med posebna varstvena območja (Natura 2000) ter ekološko pomembna varstvena območja.
Podnebje, vodovje, sestava tal, rastlinstvo in živalstvo je tako izrazito panonsko.
V občini živi 3591 prebivalcev (vir: Statistični urad RS na dan 1.1.2015) v 1376 gospodinjstvih (vir:
Statistični urad RS na dan 1.1.2015) in 1091 družinah (vir: Statistični urad RS na dan 1.1.2015).
Stopnja delovne aktivnosti je 44,2%. (Vir: Statistični urad RS na dan 1.1.2015)
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V Apačah deluje popolna osnovna šola Apače s podružnično šolo v Stogovcih in z enoto vrtca Apače
Stogovci, zdravstvena postaja, pošta in izpostava Deželne banke.

Slika 1: Območje Občine Apače
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1.3 PODATKI O PREDPISIH IN DRUGIH PRAVNIH AKTIH OBČIN O DOLOČITVI
IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE IN IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE
Tabela 3: Predpisi Občine Apače

MID OBČINE

214364

PREDPIS O DOLOČITVI
IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

DATUM OBJAVE

OBJAVA

Odlok o organizaciji in
delovnem področju občinske
uprave Občine Apače

30.9.2008,
1.7.2009

Odlok o gospodarskih javnih
službah v občini Apače

1.8.2007

Uradno glasilo Občine
Apače - lokalni časopis
Prepih št. 17/2008,
24/2009
Uradno glasilo - lokalni
časopis Prepih, št. 7/2007

Odlok o ustanovitvi Javnega
podjetja Prlekija d.o.o.

9.12.2016

Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 61/2016

PREDPIS O NAČINU IZVAJANJA
JAVNE SLUŽBE

DATUM OBJAVE

OBJAVA

PREDVIDENE SPREMEMBE
OBSTOJEČIH PREDPISOV
V NASLEDNJIH 4 LETIH

Odlok o lokalnih gospodarskih
javnih službah v Občini Apače

1.9.2008,
1.2.2009

Odlok o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Apače

27.5.2014,
spremembe
13.2.2015

Uradno glasilo Občine
Apače - lokalni časopis
Prepih št. 16/2008,
20/2009
Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 23/2014,
spremembe 7/2015

Uskladiti z novo Uredbo
o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in
padavinskih vod
Uskladiti z novo Uredbo
o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in
padavinskih vod

OBČINA

APAČE

Tehnični pravilnik o javni
kanalizaciji

Potrebno pripraviti in
sprejeti

DRUGI PREDPISI, KI DOLOČAJO
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA

DATUM OBJAVE

Operativni program odvajanja
in čiščenja komunalne
odpadne vode v Občini Apače

sprejet na 5
redni seji dne,
9.11.2015

Občina Apače

PREDVIDENE SPREMEMBE
OBSTOJEČIH PREDPISOV
V NASLEDNJIH 4 LETIH

OBJAVA

PREDVIDENE SPREMEMBE
OBSTOJEČIH PREDPISOV
V NASLEDNJIH 4 LETIH

Uskladitev z novo
Uredbo
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1.4 PODATKI O NASELJIH, KJER SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA
Tabela 4: Seznam naselij - OBČINA APAČE

OBČINA

APAČE

MID OBČINE

214364

IME NASELJA

APAČE
ČRNCI
DROBTINCI
GRABE
JANHOVA
LEŠANE
LUTVERCI
MAHOVCI
NASOVA
NOVI VRH
PLITVICA
PODGORJE
POGLED
SEGOVCI
SPODNJE KONJIŠČE
STOGOVCI
VRATJA VAS
VRATJI VRH
ZGORNJE KONJIŠČE
ŽEPOVCI
ŽIBERCI

MID NASELJA

ŠT.
PREBIVALCEV
V NASELJU

10092612
10092701
10092728
10092787
10092884
10093015
10093040
10093058
10093139
10093163
10093228
10093244
10093279
10093376
10093422
10093503
10093562
10093589
10093627
10093651
10093660

533
284
124
116
43
184
363
111
171
25
112
184
52
302
39
137
83
80
97
371
170

SKUPAJ

3581

Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva in
Register tujcev, stanje 1.1.2016

1.5 PODATKI O AGLOMERACIJAH, KJER SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA
Aglomeracije so določene v državnem Operativnem programu odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode, novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017.
Določene so na podlagi podatkov o gostoti obremenjenosti in skupni obremenitvi zaradi
nastajanja komunalne odpadne vode, ki se izračunata iz podatkov o številu stalno prijavljenih
prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 100 m krat 100 m, pri čemer je en stalno
prijavljeni prebivalec en PE.
Aglomeracije se določijo na območjih, kjer je:
• gostota obremenjenosti posamezne celice zaradi nastajanja komunalne odpadne vode,
izračunana iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev enaka ali večja od 10
PE/ha in
• obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izračunana iz podatkov o številu
stalno prijavljenih prebivalcev za posamezno skupino celic iz prejšnje točke, ki se med
seboj stikajo najmanj v enem oglišču, enaka ali večja od 50 PE.
V novelaciji operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta
2005 do leta 2017 so tako za občino Apače določene naslednje aglomeracije:

Občina Apače
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Tabela 5: Seznam aglomeracij v občini APAČE
OBČINA

APAČE

ID
OBČINE
195

ID
AGLOMERACIJE
3114
3115
3117
3342

IME AGLOMERACIJE
Žepovci
Črnci
Apače - Segovci
Lutverci - Podgrad

Noveliran operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005
do leta 2017 je razdeljen na:
• OSNOVNI PROGRAM
• DODATNI PROGRAM 1. STOPNJE
• DODATNI PROGRAM 2. STOPNJE
• DODATNI PROGRAM 3. STOPNJE
• DODATNI PROGRAM 4. STOPNJE
• DODATNI PROGRAM 5. STOPNJE in
• PROGRAM, KI NI VEZAN NA POSAMEZNE STOPNJE (dodatni program 6. in 7. stopnje).
Predvidena je sprememba državnega operativnega programa, ki bo usklajena z Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15) zato bo ta točka programa spremenjena takoj
po sprejetju novega državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode.

1.5.1 OBMOČJA POSELITVE, KI SO OBREMENJENA MED 50 PE IN 2000 PE TER GOSTOTO
OBREMENJENOSTI VEČ KOT 20 PE/ha, TER VEČ KOT 10 PE/ha NA OBMOČJIH S
POSEBNIMI ZAHTEVAMI
Po še veljavnem državnem Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
velja: Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 PE in 2.000 PE z gostoto obremenjenosti večjo
od 20 PE/ha, oz. večjo od 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami, morajo biti opremljena z
javno kanalizacijo in zagotovljenim ustreznim čiščenjem komunalne odpadne vode do 31. decembra
2015.
ID_AGLO

IME_AGLO

OB_IME

3117
3342
3114
3115

Apače - Segovci
Lutverci - Podgrad
Žepovci
Črnci

Apače
Apače
Apače
Apače

PE

PE_skupaj

PE/ha skupaj

778
418
297
230

1.011
543
386
299

14,87
10,87
11,36
11,50

V sklopu projekta vodooskrbe Pomurja sistem C se je za potrebe varovanja vodnih virov zgradila javna
kanalizacija v aglomeraciji ID 3117 Apače – Segovci in ID 3115 Črnci.
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Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15) določa, da mora
biti aglomeracija s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, kjer se
komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, opremljena z javnim
kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode
najpozneje do:
- 31. decembra 2021, če gre za iztok v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju
občutljivega območja ali v vodo na vodovarstvenem območju v skladu s predpisi, ki urejajo
vode,
- 31. decembra 2023, če gre za iztok, ki ni iztok iz prejšnje alineje.

2. PODATKI O INFRASTRUKTURI IN
NAMENJENIH OPRAVLJANJU JAVNE SLUŽBE

OSNOVNIH

SREDSTVIH,

2.1 PODATKI O JAVNIH KANALIZACIJSKIH SISTEMIH
Na območju občine Apače je zgrajena fekalna kanalizacija, ki temelji na vakuumskem delovanju v
naseljih Segovci, Apače in Črnci. Za potrebe omenjenega kanalizacijskega omrežja so se zgradile
vakuumske črpalne postaje, ki so locirane v vsakem omenjenem naselju posebej.
V naselju Segovci je zgrajenega 4.318,33 m kanalizacijskega omrežja, s 63 hišnimi priključki.
Cevi, ki so se uporabljale za izgradnjo javne kanalizacije v naselju Segovci, so iz materiala PE-PN 6.
Profil cevi se giblje med fi 63mm (hišni priklopi) do fi 160 mm na omrežju.
Zaradi določene specifikacije terena (gosta pozidanost s stavbami in prisotnost obstoječega
kolektorja), je del kanalizacije izveden kot gravitacijska kanalizacija. V tem primeru gre za individualne
hišne priključke, izvedene iz PP cevi 160 mm SN16, ki se priključijo direktno na obstoječi kolektor,
bodisi z direktno navezavo na obstoječi revizijski jašek, ali z uvrtanjem temenske cevi samega
kolektorja. Gravitacijske kanalizacije je cca 641,51 m, s cca 35 hišnimi priključki.
V naselju Apače je zgrajene vakuumske fekalne kanalizacije v izmeri cca 5.574,37 m, v naselju Črnci
pa v izmeri cca 2.577,75 m.
Cevi, ki so se uporabljale za izgradnjo vakuumske kanalizacije v naselju Apače in Črnci, so iz materiala
HDPE-NP 10. Profil cevi se giblje med fi 65mm (hišni priklopi) ter fi primarnih kanalizacijskih vodov od
d110 do d160 mm (mreža).
Obstoječi kolektor je gravitacijskega tipa in je bil zgrajen v letu 2002 v izmeri cca 3.500 m. Zgradilo se
je tudi cca 500 m iztočne cevi iz čistilne naprave do sprejemnika in odvodnika – reke Mure.
Izgradnja javne kanalizacije, ki se bo povezala z obstoječim sistemom, ki se zaključuje s KČN Apače,
se planira tudi v naseljih: Plitvica, Mahovci, Žiberci, Drobtinci in delno Stogovci.

2.2 PODATKI O KOMUNALNIH IN SKUPNIH ČISTILNIH NAPRAVAH, KI SO JAVNA
INFRASTRUKTURA
Na območju občine Apače je bila leta 2002 zgrajena čistilna naprava v naselju Segovci, kapacitete
1.800 PE, ki še ni bila v uporabi.
Občina Apače je v okviru projekta Sistem C za potrebe varovanja vodnih virov, obstoječo čistilno
napravo, ki še ni bila v funkciji, rekonstruirala in razširila iz kapacitete 1800 PE na 3100 PE.
Za čistilno napravo je Občina Apače pridobila uporabno dovoljenje 4.4.2016 (št. dokumenta: 351273/2015-36, MOP UE0024-P2).

Občina Apače
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Na KČN Apače, ki je locirana v naselju Segovci, se trenutno čistijo odpadne vode iz naselij Segovci,
Apače in Črnci. V sklopu druge faze se planira čiščenje odpadnih vod iz naselij Lutverci in Žepovci. S
1.9.2016 pa se je pričel izvajati planirani sprejem grezničnih gošč in blata iz malih (hišnih) čistilnih
naprav iz naselij v občini Apače, ki niso in ne bodo opremljene z javno kanalizacijo.
Na čistilni napravi Apače poteka mehansko čiščenje odpadne vode, kjer se ločijo grobi odpadki iz
grabelj in sit, maščobe ter pesek. Nadalje poteka biološka faza čiščenja odpadnih vod na dveh
vzporednih linijah. Na vsaki liniji je aeriran selektor, denitrifikacijski bazen, aeracijski bazen in
usedalnik z lamelami. V aeracijskem bazenu so dodatno nameščeni plavajoči plastični nosilci, ki služijo
kot nosilci za biomaso. V končnem usedalniku se aktivno blato poseda, hkrati pa se dovaja železov tri
klorid za potrebe obarjanja fosforja ter boljšega usedanja blata. Odvečno blato se prečrpava v končni
usedalnik, ki je prav tako prezračevan. Za potrebe dehidracije blata se uporablja naprava s filtrnimi
vrečami.
Iztok očiščene odpadne vode je speljan v reko Muro (GKY: 571437, GKX: 173263).
KČN Apače ima postajo za sprejem grezničnih gošč, ki mehansko očisti gošče, ki se zbirajo v
zalogovniku gošč ter se dalje prečrpavajo po liniji vode v čiščenje.

2.3 PODATKI O CESTNIH MOTORNIH VOZILIH IN OPREMI
JP Prlekija d.o.o. za enkrat nima lastnega specializiranega vozila za potrebe izvajanja javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju občine Apače. Za potrebe prevzema grezničnih gošč in
blata malih komunalnih čistilnih naprav, JP Prlekija d.o.o., išče na trgu najugodnejšega ponudnika
storitve.
JP Prlekija si prizadeva za nakup lastnega specializiranega vozila za potrebe opravljanja storitve
prevzema grezničnih gošč oz. za ureditev lastništva obstoječega specializiranega vozila tako, da bo
mogoče javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih vod izvajati tudi po drugih občinah. Na ta način
bi imeli večjo kontrolo nad dotokom oz. dovozom odpadnih vod (predvsem grezničnih gošč) na čistilno
napravo, ki ima velik vpliv na samo delovanje čistilne naprave.

2.4 PODATKI O DELOVNIH MESTIH
2.4.1 PODATKI O ŠTEVILU DELOVNIH MEST
V JP Prlekija se v neposredno izvajanje del in nalog na področju izvajanja javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih vod vključujejo sledeči delavci:
- vodja tehnično operativnega področja,
- tehnolog za odvajanje in čiščenje odpadne,
- delovodja,
- skupinovodja, strojni tehnik, nadomestni delovodja,
- inženir za elektro naprave, telemetrijo in komunikacije
- elektroinštalater, vzdrževalec električnih naprav in inštalacij,
- voznik, strojnik, vzdrževalec objektov in naprav,
- monter in vzdrževalec naprav ter inštalacij odvajanja in čiščenja,
- sistemski skrbnik, informatik, skrbnik GIS-a.
Posredno se v izvajanje navedenih nalog vključujejo tudi drugi delavci JP Prlekija.

2.5 PODATKI O DRUGIH OSNOVNIH SREDSTVIH, NAMENJENIH IZVAJANJU JAVNE
SLUŽBE
JP Prlekija d.o.o. razpolaga s programsko opremo GIS za katero skrbi ena oseba. V skladu z določili
veljavnih predpisov v kataster redno vnašamo novo prevzete objekte javne komunalne infrastrukture
ter zbrane podatke pošiljamo na Geodetsko upravo RS v skladu z veljavnimi predpisi.

Občina Apače
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CČN Ljutomer ima lasten manjši laboratorij za lastne potrebe in sicer za izvajanje osnovnih analiz
odpadne vode s hitrimi testi proizvajalca Mikro+Polo. Na ta način lahko hitro pridobimo okvirne
podatke posameznih parametrov v odpadni vodi na dotoku in iztok čistilne naprave (KPK, BPK5,
amonijak, nitrat in podobno). V laboratoriju spremljamo tudi volumen blata, suho snov (SS) ter
volumski indeks blata.
Na razpolago imamo tudi prenosni vzorčevalnik za odvzem reprezentativnih 24-urnih vzorcev odpadne
vode.
Na čistilnih napravah in kanalizacijskem sistemu je vzpostavljen sistem alarmiranja napak preko GSMa.
Za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav so na razpolago tudi tovorno vozilo,
garnitura orodja, voziček za orodje, transportni voziček, prenosni detektor plinov ter vsa ostala
računalniška in pisarniška oprema.

3. OPREDELITEV NAČINA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN
ČIŠČENJA ODPADNIH VOD
3.1 NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE V POSAMEZNIH STAVBAH
Javna služba odvajanja in čiščenja odpadnih voda se izvajala za objekte na območju občine Apače.
Način izvajanja:
• odvajanje odpadne vode preko kanalizacijskega sistema, kjer je javna kanalizacija
zgrajena in je priključitev na javno kanalizacijo možna,
• prevzem odpadne vode iz obstoječih greznic in nepretočnih greznic, kjer javna kanalizacija
ni zgrajena,
• prevzem blata iz MKČN, kjer javna kanalizacija ni zgrajena.
Za objekte iz katerih se odpadna voda že odvaja preko javnega kanalizacijskega sistema se ne
predvideva sprememb v naslednjem štiriletnem obdobju. Spremembe se predvidevajo samo za
objekte v aglomeracijah, ki še bodo opremljene z javno kanalizacijo.
JP Prlekija d.o.o. tako na območju občine Apače zagotavlja:
• redni prevzem odpadne vode iz nepretočnih greznic,
• prevzem odpadne vode iz obstoječih greznice enkrat na tri leta,
• prevzem blata iz MKČN enkrat na tri leta.
Na območju, kjer ne bo prišlo do izgradnje javne kanalizacije, bodo morali imeti vsi objekti, ki trenutno
odvajajo odpadno vodo v obstoječe greznice, urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode v skladu z
veljavno zakonodajo. Trenutno veljavna Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Ur.l. RS, št. 98/15) lastniku objekta nalaga v skladu z določili 21. člena, da zagotovi ustrezno
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. Dane so naslednje možnosti:
o

vgradnjo tipske male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju MKČN) z zmogljivostjo
manjšo od 50 PE pod pogojem, za katero je iz izjave o lastnosti razvidno, da dosega učinek
čiščenja po parametru KPK 80%;

o

MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je
gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica),
SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim,
mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za
nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:
o

Občina Apače

predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom SIST
EN 12566-6 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre
za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo,
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o

filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom SIST-TP
CEN/TR 12566-5 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če
gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali

o

sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim
enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje v
podzemno vodo.

V kolikor pa gre za erozijsko in/ali plazljivo območje, je dovoljena uporaba vodotesne
nepretočne greznice. Praznjenje nepretočne greznice in odvoz komunalne odpadne vode iz te
nepretočne greznice ter njeno predajo izvajalcu javne službe na območju, kjer se komunalna
odpadna voda zbira v nepretočni greznici, mora zagotoviti lastnik objekta, izvajalec javne
službe pa pisno potrdi datum in količino prevzete komunalne odpadne vode.
V času veljavnosti programa pričakujemo spremembe predvsem v večjem številu vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav za posamezne objekte in celovito ravnanje z odpadnimi vodami na
poselitvenih območjih znotraj aglomeracij.
Roki za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območjih izven aglomeracij so naslednji:
• Za obstoječe objekte (za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002), ki
nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode tako, kot je bilo predpisano
v času gradnje objekta, je rok za vgradnjo MKČN in/ali nepretočne greznice, najkasneje do 31.
12. 2021.
• Za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno (obstoječo) greznico (oz.
v skladu s prepisi, ki so veljali v času gradnje objekta), je rok za vgradnjo MKČN in/ali
nepretočne greznice ob prvi obnovi objekta.
Če gre za industrijsko stavbo je rok za vgradnjo MKČN in/ali nepretočne greznice določen v
okoljevarstvenem dovoljenju, če okoljevarstveno dovoljenje ni izdano ali ni predpisano, pa je rok za
vgradnjo MKČN in/ali nepretočne greznice najpozneje do 31. 12. 2021.

3.2 NAČRT VZDRŽEVANJA IN ČIŠČENJA JAVNE KANALIZACIJE
Predvidena vzdrževalna dela in čiščenje kanalizacijskega omrežja se bo na območju izvajanja javne
službe zagotavljalo z izvajanjem preventivnega čiščenja kanalov na kritičnih odsekih, vizualne kontrole
kanalov in priključnih jaškov, deratizacije in popravila revizijskih jaškov ter vstopnih odprtin ter
kontrola nelegalnih priključkov padavinskih odpadnih voda na gravitacijskem kanalu s pomočjo dima.
Čiščenje se izvaja s pomočjo uporabe specialnega komunalnega vozila » Kanal jet« ter z ročnim
orodjem. »Kanal jet« deluje na principu izrabe reakcijske sile vodnega curka. Specialno vozilo je
opremljeno s črpalko, ki zagotavlja tlak do 150 atmosfer, s tem da črpa vodo iz lastnega rezervoarja.
Voda pod visokim pritiskom odteka po z umetnimi vlakni armirani gumijasti cevi do reakcijske šobe na
koncu cevi. Reakcijska šoba ima običajno usmerjeno večje število iztočnih odprtin tako, da reakcijska
sila iztekajoče vode potiska glavo z veliko silo naprej. Ker je v čelu šobe nameščena ena ali več
dodatnih odprtin, ki usmerjajo curek vode tudi naprej, ta voda rahlja material v kanalu, s tem pa je
dana možnost, da se šoba skupaj s cevjo, ki je navita na posebnem valju, pomika naprej, tudi če je
cev zapolnjena z materialom. Ob navijanju valja je možno s tem, ko potuje cev skozi kanal nazaj,
izvleči iz kanala do revizijskega jaška del materiala, ki ga lahko odstranimo s pomočjo cevi za črpanje
grezničnih muljev, usedlin, ki je povezana z vakuumsko cisterno in je navita na premičnem bobnu na
strehi vozila.
Če je blato homogeno in redko tekoče, ga je mogoče odsesavati, ne da bi pri tem dodajali vodo za
spremembo konsistence blata. V nasprotnem primeru pa je treba pred pričetkom odsesavanja dodati
vodo pod pritiskom, da bi ustvarili tako zmes, katero jo je mogoče prečrpavati. Zmes, ki smo jo
prečrpali v vakuumsko cisterno je običajno sposobna hitrega usedanja. To pomeni, da po določenem
času lahko vodo, ki je ostala nad blatom, spustimo nazaj v kanal. Z izčrpavanjem blata nadaljujemo
vse do trenutka, ko je nivo blata v cisterni dosegel najvišjo dopustno višino. Gošča se potem preko
naprave za sprejem grezničnih gošč preda na KČN Apače.

Občina Apače
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Popravila jaškov in drugih objektov kanalizacijskega sistema opravljajo delavci na področju
vzdrževanja javne kanalizacije.
Deratizacija gravitacijskega kanalskega sistema in objektov javne kanalizacije (vakuumske postaje) ter
objekt čistilne naprave, se izvede dvakrat letno (pomladna in jesenska deratizacija). Deratizacijo izvaja
pooblaščeni zunanji izvajalec, katerega izberemo na osnovi najugodnejše ponudbe.
Redno je potrebno spremljati tudi vgrajeno elektro opremo in naprave v objektih javne kanalizacije in
čistilne naprave. Možno je spremljanje preko daljinskega nadzornega sistema SCADA. Okvare naprav
in opreme so vezane na GSM alarmiranje na telefon dežurnega delavca na področju odvajanja in
čiščenja ter telefon vzdrževalca elektro opreme in naprav.

3.3 OPIS SISTEMA ZA ZAZNAVANJE IZREDNIH DOGODKOV IN NAPAK V DELOVANJU
JAVNIH KANALIZACIJSKIH SISTEMOV
Nadzor delovanja Komunalne čistilne naprave Apače poteka preko daljinskega nadzornega sistema
SCADA, kateri zaznava vse izredne dogodke in napake v delovanju naprav in opreme in jih preko SMSov javi na telefon dežurnega delavca ter vzdrževalca elektro opreme in naprav. Vsi izredni dogodki in
napake se shranijo v sistemu. Prav tako se v obratovalni dnevnik čistilne naprave kritične dogodke
zabeleži in dokumentira. Nadzor delovanja črpališč poteka prav tako preko daljinskega nadzornega
sistema SCADA. Le ta zaznava vse izredne dogodke in napake v delovanju ter jih preko SMS-ov javi
dežurnemu, ki je 24 ur na dan v pripravljenosti.

3.4 OPIS SISTEMA ZA ODPRAVLJANJE NAPAK V DELOVANJU JAVNIH KANALIZACIJSKIH
SISTEMOV IN DOKUMENTIRANJA ODPRAVLJANJA NAPAK
Vse nepravilnosti tako na KČN Apače kot na objektih javne kanalizacije so vezane na GSM alarmiranje.
Napake se odpravljajo:
- intervencijsko – ko je okvara taka, da bi škodo na opremi povečala, povzročila škodo tretji osebi ipd.,
- predhodno načrtovanje odprave napake – v primeru, da je sistem določen čas (do odprave
pomanjkljivosti) zmožen obratovati v vzdrževalnem režimu,
- omejitev delovanja za določen čas do odprave okvare.

3.5 NAČRT UKREPOV ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN PADAVINSKE ODPADNE VODE, KI
SE ODVAJA V JAVNO KANALIZACIJO
Občina Apače je gradila vakuumsko javno kanalizacijo, ki je strogo ločenega tipa.
Del kanalizacije je gravitacijskega tipa in je bila zgrajena pred leti. Tesnost le-te je pa vprašljiva in se
predlaga podroben pregled s kamero in nato kontrola tesnosti.
Naloga izvajalca javne službe pa je, da ob priključevanju uporabnikov na javno kanalizacijo, preveri
način odvajanja meteornih odpadnih vod pri vsakem posameznem uporabniku javne kanalizacije, kar
dokumentira v Zapisniku o priključitvi na javno kanalizacijo. Na gravitacijskem kanalu imamo možnost
kontrole tudi z dimom.

3.6 NAČRT IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KJER JE ZGRAJENA JAVNA
KANALIZACIJA
Na območjih kjer je javna kanalizacija zgrajena, je priključitev na javno kanalizacijo obvezna in sicer je
priključek potrebno urediti v roku 6 mesecev od dane možnosti.
JP Prlekija d.o.o. kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju občine
Apače vodi evidence priključkov in pri tem sodeluje s pristojno inšpekcijsko službo.

Občina Apače
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Glede na specifiko zgrajene javne kanalizacije – vakuumske kanalizacije, opažamo na vakuumskih
priključnih jaških pri posameznih uporabnikih, nalaganje maščob na nivojska stikala ter nalaganje
usedlin na dnu jaška, kar negativno vpliva na kvaliteto obratovanja sistema.
Da se izognemo oz., da zmanjšamo intervencije, bomo pri uporabnikih vakuumskega sistema izvajali
vsaj 1x na leto, preventivno strojno čiščenje priključnega jaška skozi strošek javne službe. V kolikor se
bo pri enem in istem uporabniku opažala malomarnost in odlaganje nedovoljenih odpadkov v javno
kanalizacijo, ki bo motila delovanje vakuumskega jaška ter posledično celotnega sistema, bomo
storitev odmaševanja in čiščenja zaračunali dodatno.
Za vzdrževanje vgrajene elektro opreme in naprav na objektih javne kanalizacije, skrbi vzdrževalec
elektro opreme in naprav ter oddelek za kontroling, ki nadzira delovanje sistema preko nadzornega
centra.

3.7 NAČRT IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA STAVBE IZ KATERIH SE KOMUNALNA
ODPADNA VODA ODVAJA V NEPRETOČNE GREZNICE
Greznične gošče in blato malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN), vsebujejo velike
količine nitratov ter okolju in zdravju škodljivih snovi, zato sodijo na čistilno napravo, kjer se razgradijo
in predajo pooblaščenemu izvajalcu v nadaljnjo obdelavo. Ravnanje z blatom je tako našemu okolju
prijazno in je kontrolirano.
Zaradi omenjenega negativnega vpliva, ki ga imajo greznične gošče in blato MKČN na okolje, državna
zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in blata malih komunalnih čistilnih naprav najmanj
enkrat na tri (3) leta (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št.
98/2015)).
Območje občine Apače je zaradi specifične sestave tal zelo ranljivo, kar se odraža na oskrbi s pitno
vodo. Za potrebe varovanja vodnega vira, je država sprejela Uredbo o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 22/13 in 79/15). Le-ta
določa vodovarstveni režim in roke, v katerih morajo lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na tem
območju, svoje delovanje prilagoditi določbam te Uredbe. Ena od določb je tudi ravnanje z odpadnimi
vodami.
Izven strnjenih območij oz. izven meja aglomeracij, mora posamezni lastnik objekta, za komunalno
odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih vod, bodisi z
zbiranjem v obstoječi greznici, nepretočni greznici ali MKČN, ali zbiranje odpadne vode v pred-izdelani
greznici, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo
izdelano po standardih, ki jih določa omenjena Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode.
V izjemnih primerih, ko čiščenje odpadne vode z MKČN ni dovoljeno ali ni zadostno, je potrebno
vgraditi nepretočno greznico. Taki primeri, so takrat, kadar:
• je prepovedano odvajanja odpadne vode v okolje zaradi vodovarstvena področja,
• če gre za posebne geografske razmere, ki bi negativno vplivale na delovanje MKČN,
• če gre za določene stavbe (stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališka stavba,
kulturna dediščina, nestalno naseljeni objekti, transformatorske postaje, ipd.),
• če gre specifiko terena s pogleda geologije, oziroma negativen vpliv posegov v prostor na
okolico (plazljiva ali erozijska območja,…).
Obstoječe greznice se smejo uporabljati pod pogoji navedenimi v nadaljevanju in je nadgrajena z
enoto za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, v skladu z zgoraj navedenimi standardi (SIST EN
12566-6, SIST EN 12566-5, SIST EN 12566-2).
Pretočna greznica mora ustrezati torej naslednjim pogojem:
• da se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode, 150 l/osebo na
dan, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko
stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska
koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in se upošteva dnevna
količina komunalne odpadne vode 30 l/osebo na dan,
• njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, razen če gre za stavbo za
kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev
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(npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz
javnega vodovoda ni zagotovljena in njena koristna prostornina znaša najmanj 0,5 m3 na
osebo, vendar ne manj kot 6 m3,
• ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne
prostornine pretočne greznice,
• je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje,
• je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje in
• je zagotovljeno ravnanje z blatom v skladu z zakonodajo.
Greznične gošče in blato MKČN, ki se zbirajo pri posameznem lastniku objekta, je potrebno obdelati.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode tako občini nalaga, da zagotovi izvajanje
storitev povezanih z greznicami in MKČN kot javno službo. Izvajalec javne službe je na območju
celotne občine dolžen izvajati storitve praznjenja greznic in MKČN ter zagotoviti nadaljnjo obdelavo
gošč in blata na komunalni čistilni napravi. To je dolžen storiti najmanj enkrat v treh letih za
posamezen objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo.
S 01.09.2016 smo tako pričeli s sistematičnim prevzemom grezničnih gošč in blata MKČN na območju
celotne občine Apače.
Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, JP Prlekija d.o.o. kot izvajalec javne
službe mesečno zaračunava storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in
MKČN. Osnova za zaračunavanje teh storitev je količina porabljene pitne vode. Za področja, kjer
uporabniki niso vključeni v javno službo oskrbe s pitno vodo in imajo lasten vodni vir ter nimajo
urejenega merjenja vode z obračunskimi vodomeri, se bo storitev zaračunala glede na število stalno in
začasno prijavljenih stanovalcev na naslovu, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša
0,15 m3 na osebo na dan. Povsod tam, kjer se vrši javna služba oskrbe s pitno vodo, pa uporabniki
nimajo ustreznega obračunskega vodomera, oz. dodatno uporabljajo svoje lastne vodne vire, se bo
storitev obračunala po normirani porabi 1,2 m3 na dan za osnovni priključek DN 13, 15, 20. Za drugevečje premere priključka, pa se bo normirana poraba določila sorazmerno glede na faktorje določene v
Uredbi »MEDO« (Ur.l. RS, št. 87/2012 in 109/2012).
Pri pripravi cene storitev povezanih z greznicami in MKČN, je bilo upoštevano, da se bo storitev
prevzema grezničnih gošč ali blata MKČN na posameznem odjemnem mestu izvajala enkrat v obdobju
3 let.
Prevzem grezničnih gošč in blata MKČN se bo vršil po letnem planu, ki je priloga programa in bo
objavljen na spletni strani JP Prlekija d.o.o.. V zadnjem tromesečju leta 2016 (od 01.09.2016 do
31.12.2016) se je prevzem gošč in blata vršil tako, da je bilo upoštevano stanje na terenu, oz. potrebe
uporabnikov.
Izvajalec javne službe - JP Prlekija, bo uporabnike vsakič pisno obvestil o datumu izvedbe storitve
odvoza blata ali gošče in čiščenja greznice/MKČN, in sicer vedno najmanj 15 dni pred izvedbo storitve.
V primeru potrebe po spremembi datuma izvedbe storitve, je posamezni uporabnik dolžan to sporočiti
JP Prlekija najmanj 8 dni pred načrtovano izvedbo. V tem primeru je JP Prlekija dolžno storitev izvesti
najpozneje v 30 dneh od prejema takšne zahteve.
V nujnih primerih, ko je potrebno izven plana izvesti izredni odvoz gošče oz. blata, uporabnik pokliče
JP Prlekija na telefonsko številko: 02 58 58 249 ali izven delovnika, dežurno službo št. 051 647 685.
Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z živinorejo, imajo v skladu z določili Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) možnost, da blato iz lastne greznice
oziroma MKČN, ki je manjša od 50 PE, zmešajo z gnojevko ali gnojnico ter jo skladiščijo najmanj šest
(6) mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.
Kot dokazilo za oprostitev obveznosti praznjenja greznice ali MKČN, je potrebna pisna vloga, da se
uporablja blato za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, Ur.l.
RS, št. 62/08) – obrazec je na spletni JP Prlekija d.o.o.. Vlogo, ki mora imeti v prilogi tudi vsa
zahtevana dokazila tak uporabnik posreduje Javnemu podjetju Prlekija, pisno po navadni pošti, ali po
elektronski pošti, ali jo osebno prinese na sedež JP Prlekija, kjer bo uvrščen na seznam uporabnikov,
katerim ni potrebno prazniti greznice oziroma MKČN in s čimer bo oproščen mesečnega plačevanja
storitev povezanih z greznicami oz. MKČN.
Vloga se šteje za ODOBRENO, če kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje naslednji kriterij: na naslovu je
registrirana kmetija in ima uporabnik v reji živali.
V kolikor se strankini vlogi ugodi, se jo o tem pisno obvesti. Vlogo mora stranka obnoviti vsaka tri (3)
leta. V primeru da se vlogi ne ugodi, je stranka dolžna uporabljati storitve gospodarske javne službe –
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praznjenje grezničnih gošč in blata MKČN. Morebitne spremembe pred pretekom treh let, je stranka
dolžna javiti v roku 15 dni od nastale spremembe.
Lastnik kmetijskega gospodarstva mora izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi praznjenja
greznice, predloži pisno izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine
odstranjene komunalne odpadne vode iz obstoječe ali nepretočne greznice oziroma blata iz male
komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko. Obrazec pisne izjave je
objavljen na spletni strani JP Prlekija d.o.o.. Popis greznice se izdela na Evidenčnem listu greznice, ki
je v Prilogi programa kot Priloga 4.
Po vzpostavitvi natančne evidence bomo pripravili v skladu z veljavnim predpisom o metodologiji za
določitev cen komunalnih storitev, ceno prevzema in čiščenja grezničnih gošč.
Nepretočno greznico je potrebno pisno prijaviti izvajalcu javne službe – JP Prlekija d.o.o. najmanj 30
dni pred predvidenim začetkom njene uporabe. Lastnik nepretočne greznice to stori tako, da izpolni
obrazec, ki je dostopen na tej povezavi (OBR_Prijava_greznice) in ga skupaj s prilogo posreduje
izvajalcu javne službe – JP Prlekija d.o.o. po navadni pošti, skenirano preko elektronske pošte na
naslov info@jp-prlekija.si ali dokumente osebno prinese na sedež podjetja

3.8 NAČRT IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA STAVBE IZ KATERIH SE KOMUNALNA
ODPADNA VODA ODVAJA V MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE z zmogljivostjo do
50 PE
Področje malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE od, 31.12.2015 ureja nova Uredba o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) ter Pravilnik o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih vod (UL RS št. 94/14, 98/15).
Vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije oziroma, kjer ni predvidena gradnja
javne kanalizacije - izven strnjenih območjih ali tako imenovanih aglomeracij, morajo imeti MKČN ali
nepretočno greznico.
Ali se objekt nahaja na območju aglomeracije lahko vsak preveri na spletni strani Atlas okolja
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso) (povezava: »OKOLJE«,
»AGLOMERACIJE«, v iskanje vpišite naslov vašega objekta in pritisnite enter) ali pri izvajalcu javne
službe.
Za vgradnjo MKČN je potrebno s strani Direkcije RS za okolje, pridobiti Vodno soglasje še pred
vgradnjo.
Mala čistilna naprava je po veljavnih predpisih lahko:
• rastlinska MKČN, lagunska MKČN, ipd., ki dosega mejne vrednosti KPK manj kot 200 mg/l,
• tipska MKČN, ki glede na izjavo o lastnostih dosega učinek čiščenja najmanj 80%,
• kot MKČN se lahko uporablja tudi naprava, sestavljena iz enote za mehansko čiščenje po
standardu SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), oziroma SIST EN 12566-4 (na
mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) in enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo in
infiltracijo po standardih: SIST EN 12566-6 (predizdelana enota za čiščenje komunalne
odpadne vode), če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali posredno v podzemne vode,
SIST EN 12566-5 (filtrirna naprava za predčiščene hišne odpadne vode), če gre za neposredno
odvajanje v vodotok ali SIST EN 12566-2 (sistemi za infiltracijo v tla), če gre za posredno
odvajanje v podzemno vodo.
Navedeni standardi so prevedeni in prosi doplačilu dostopni vsakomur preko Slovenskega inštituta za
standardizacijo.
Izvajanje javne službe za stavbe iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v male komunalne
čistilne naprave, se vrši v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 98/2007 in 30/2010).
V skladu z določili omenjene uredbe se vodi evidenca vgrajenih malih (hišnih) komunalnih čistilnih
naprav.
Na območjih, kjer se javna kanalizacija ne bo gradila, se bo vzpodbujalo k izgradnji lastnih malih
komunalnih čistilnih naprav pod pogoji, ki jih bo v sklopu pridobitve Vodnega soglasja določila
Direkcija za vode.
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Lastnik objekta na lastne stroške zagotovi načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje MKČN. Vgrajena MKČN
je v njegovi lasti in upravljanju. Lastnik MKČN je torej hkrati tudi upravljavec MKČN.
Po vgradnji MKČN je potrebno storiti sledeče:
•

Lastnik oz. upravljavec MKČN je dolžen najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja o
tem pisno obvestiti izvajalca javne službe – JP Prlekija d.o.o.. Obrazec je dostopen na
povezavi (OBR_Prijava_MKČN). Lastnik oz. upravljavec MKČN obrazec izpolni in ga skupaj s
prilogama posreduje izvajalcu javne službe – JP Prlekija d.o.o. po navadni pošti, skenirano
preko elektronske pošte na naslov info@jp-prlekija.si ali dokumente osebno prinese na sedež
podjetja.

•

Ko MKČN začne stabilno delovati (to je po 3 - 9 mescih po zagonu MKČN), mora lastnik oz.
upravljavec MKČN pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa odpadnih vod, naročiti prve meritve
(vzorči se trenutni vzorec na iztoku iz MKČN). Izvajalec lastniku MKČN na podlagi opravljenih
meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, je potrebno preveriti in urediti način
čiščenja ter meritve ponoviti. Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa odpadnih vod je
dostopen na spletni strani ARSO.

•

Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida, izpolnite obrazec, ki je Priloga 5
Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod. En izvod izpolnjenega
poročila ter kopijo analiznega izvida pošljete na sedež JP Prlekija po navadni pošti ali preko
elektronske pošte na naslov info@jp-prlekija.si ali pa dokumentacijo osebno prinesete na
sedež podjetja, vsak dan med 7:00 in 15:00 uro.
V kolikor so težave pri izpolnjevanju obrazca, smo našim strankam delavci JP Prlekija pri tem
pripravljeni pomagati.
Na podlagi pozitivnega poročila, bo izvajalcev javne službe znižal okoljsko dajatev za 90%
(prvi naslednji mesec po prejemu poročila).

•

Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) bo lastnika MKČN
oz. upravljavca MKČN, izvajalec javne službe v skladu z določili predpisov, obiskal na terenu in
opravil vizualni pregled delovanja MKČN. Ob tem bo izpolnil obrazec - Prilogo 2 Uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, to je Poročilo o pregledu MKČN.

3.8.1 PODATKI O MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIHA NAPRAVAH Z ZMOGLJIVOSTJO
MANJŠO OD 50 PE
Seznam malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Apače je del programa in se nahaja v
Prilogi 2.

3.9 NAČRT IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA STAVBE IZ KATERIH SE KOMUNALNA
ODPADNA VODA ODVAJA V MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE iz 5. odstavka 21.
člena Uredbe (predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s
standardom SIST EN 12566-6)
Preglede delujočih MKČN bo izvajalec javne službe izvajal v skladu z določili Uredbe (v roku enega leta
po izvedenih 1. meritvah in nato vsake tri leta). Pregled MKČN je vključen v ceno storitve prevzema
grezničnih gošč in blata MKČN.
V okviru pregleda izvajalec javne službe preveri zlasti:
• ali mala komunalna čistilna naprava obratuje,
• nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno
napravo,
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•
•
•

zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se
odvaja vanjo,
način odvajanja komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave v zvezi s
prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in
hrambo podatkov.

Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora hraniti:
• izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene
proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo,
• navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
• vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno
mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v
državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 :5.000, in ime vodotoka, če gre za
odvajanje v vodotok,
• poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in
obratovalni monitoring odpadnih voda,
• dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi,
• podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z
navedbo datuma in količine prevzetega blata oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in
količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo, in
• podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem male komunalne čistilne
naprave zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja male
komunalne čistilne naprave in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.
Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora navedene dokumente hraniti v celotnem obdobju
njenega obratovanja oziroma 5 let.

3.10 NAČIN ZAGOTAVLJANJA OBDELAVE BLATA
Komunalna čistilna naprava Apače je opremljena z napravo za obdelavo blata malih komunalnih
čistilnih naprav. Vgrajena je naprava TEKNOBAG-DRAIMAD, ki je modularni sistem za dehidracijo blata
s pomočjo patentiranih vreč. Poseben material vreč deluje kot membrana in dopušča izcejanje vode iz
notranjosti, preprečuje pa vdor vlage iz zunanjosti. Za doseganje dobrih rezultatov se uporabljajo
primerni flokulanti.
Sistem omogoča postopek dehidracije blata preko modulov, opremljenih s filtrirnimi vrečami, katere se
v postopku dehidracije napolnijo, zavežejo in odstranijo ter zamenjajo z novimi, praznimi vrečami.
Polne vreče, ki vsebujejo dehidrirano blato, se hranijo na začasni deponiji in dodatno sušijo z
naravnim izhlapevanjem vlage na zraku. Ko dosežejo zahtevano sušino preko 30%, se lahko koristijo
kot gorivo in jih je možno predati v sežig. Moduli so opremljeni s nadzorno ploščo, ki omogoča
avtomatični postopek filtriranja.
Na čistilni napravi Apače se bo prav tako obdeloval prevzeti mulj MKČN.
Načrt ravnanja z blatom je priloga Programa.

3.11 NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
Obveščanje uporabnikov poteka preko različnih medijev: radio, interni TV kanal, spletna stran Občine
Apače, informator, oglasna deska, položnice.
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3.12 NAČRT IZVAJANJA POSEBNIH STORITEV Z UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE
Podjetje opravlja v občini Apače tudi dejavnosti, ki niso javne službe, vendar imajo značaj
gospodarskih javnih služb, oz. so povezane z izvajanjem gospodarskih javnih služb, kjer javno podjetje
kot izvajalec javno službe pomaga občinam pri izvajanju investicij, prevzemanju novih infrastrukturnih
objektov in naprav, uvaja izvajanje javne službe in priključuje nove uporabnike ter opravlja druge
naloge.
V okviru drugih dejavnosti, ki niso javne službe, ima posebno mesto in pomen vodenje katastra javne
infrastrukture, saj je gospodarska javna infrastruktura pomemben faktor razvoja vsakega okolja in je
nanjo vezan skoraj vsak poseg v prostor, ki je po drugi strani nemogoč brez ustrezne infrastrukture.
Javno podjetje sproti skrbi za vnos in vzdrževanje »GIS podatkov«, celovitost in ažurnost navedenih
storitev pa je seveda odvisna zlasti od posredovanih podatkov z strani občin in geodetskih podjetij.
Podatki se v skladu z veljavno zakonodajo, enkrat letno posredujejo tudi Geodetski upravi RS (GURS).
Posebnega pomena je tudi izvajanje prenesenih javnih pooblastil in ob navedenem tudi možnost, da
izvajalec javne službe preko upravljavskega nadzora sproti skrbi za ustrezno izvajanje investicij ter
vgradnjo ustreznih materialov.
V smislu navedenega morajo občine kot aktivni lastniki skrbeti za to, da bodo svojemu javnemu
podjetju dajale v izvajanje čim več storitev in v tem smislu skrbele za čim boljše poslovanje podjetja
ter s tem za ustrezno izvajanja javnih služb.
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5. PRILOGE:
Priloga 1: Terminski plan prevzema grezničnih gošč in blata MKČN za obdobje 3 let (od 1.9.2016 so
1.9.2019)
Priloga 2: Seznam evidentiranih malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE (na dan december 2016)
Priloga 3: Program ravnanja z blatom
Priloga 4: Seznam hišnih št. z načinom odvajanja in čiščenja odpadnih voda, izdelan 11.11.2015,
Liviplant, vključno s priključenimi na javno kanalizacijo na dan 31.12.2016
Priloga 5: Potrdilo s strani občine Apače
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Priloga 1: Terminski plan prevzema grezničnih gošč in blata MKČN za obdobje 3 let (od 1.9.2016 so
1.9.2021)

IME NASELJA

ŠT.
PREBIVALCEV
V NASELJU

APAČE
ČRNCI
DROBTINCI
GRABE
JANHOVA
LEŠANE

533
284
124
116
43
184

LUTVERCI
MAHOVCI
NASOVA
NOVI VRH
PLITVICA
PODGORJE
POGLED
SEGOVCI
SPODNJE KONJIŠČE
STOGOVCI
VRATJA VAS
VRATJI VRH
ZGORNJE KONJIŠČE
ŽEPOVCI
ŽIBERCI

363
111
171
25
112
184
52
302
39
137
83
80
97
371
170
3581

Terminski plan

Zgrajena javna kanalizacija
Zgrajena javna kanalizacija
April, maj, junij 2018
September, oktober 2017
September 2020
Julij, avgust, september 2018
Že izvedeno v obdobju september, oktober in delno
november 2016
Oktober, november, december 2018
Marec, april, maj 2019
Junij 2019
Že izvedeno v obdobju november, december 2016
Julij, avgust, september 2019
Avgust 2021
Zgrajena javna kanalizacija
Oktober 2019
November, december 2017, marec 2018
November, december 2019
Marec, april 2020
Maj junij, delno julij 2021
Marec, april, maj junij 2017
Julij, avgust, delno september 2017

V terminskem planu odvoza grezničnih gošč in mulja MKČN lahko glede na kvaliteto čiščenja KČN
Apače pride do sprememb.
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Priloga 2: Seznam evidentiranih malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE (na dan
december 2016)

Zap.št. Lokacija vgrajene MKČN

Pošta

Leto pričetka
obratovanja

1

ZGORNJE KONJIŠČE 4 A

9253 APAČE

2014

2

NOVI VRH 1 C

9253 APAČE

2014

3

DROBTINCI 11

9253 APAČE

2014

4

SEGOVCI 21 a

9253 APAČE

2011

5

STOGOVCI 5 b

9253 APAČE

2011

6

LUTVERCI 2a

9253 APAČE

2006

7

LUTVERCI 71 b

9253 APAČE

2011

8

LEŠANE 1

9253 APAČE

2014

9

ŽEPOVCI 113

9253 APAČE

2012

10

DROBTINCI NH

9253 APAČE

2014

11

LUTVERCI 31

9253 APAČE

2010

12

ZGORNJE KONJIŠČE 4

9253 APAČE

2014

13

POGLED 15 B

9253 APAČE

2014

14

LUTVERCI 7 C

9253 APAČE

2007

15

ZGORNJE KONJIŠČE 7 A

9253 APAČE

2014

16

LEŠANE 1 A

9253 APAČE

2014

17

PLITVICA 11

9253 APAČE

2014

18

PODGORJE 1

9253 APAČE

2014

19

NOVI VRH 1 B

9253 APAČE

2014

20

PLITVICA 26

9253 APAČE

2014

21

POGLED 14 A

9253 APAČE

2015

22

LUTVERCI 49 A

9253 APAČE

2014

23

PLITVICA 11 A

9253 APAČE

2015

24

ŽEPOVCI 90 A

9253 APAČE

2014

25
26
27
28

GRABE 41
PLITVICA 6
PLITVICA 12
VRATJA VAS 13B

9253 APAČE
9253 APAČE
9253 APAČE
9253 APAČE

2010
2016
2016
2016
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Priloga 3: Program ravnanja z blatom na KČN Apače
Lokacija nastanka blata oz. mulja

- KČN Apače kapacitete 3.100 PE
- individualne MKČN do 50 PE

Predvidene količine blata oz. mulja

- na KČN Apače: cca 40 ton s povprečno 8% SS
- individualne MKČN: cca 10 ton/leto s povprečno 3,5 do
5% SS

Lokacija obdelave

- KČN Apače – dehidracija s pomočjo naprave za dehidracijo
- odvoz nedehidriranega blata, ki ga izvaja pooblaščeni
izvajalec

Lokacija odlaganja

- v skladu s pogodbo, ki jo IJS sklene z najugodnejšim
ponudnikom

Evidence

- preko sistema IS-odpadki se vodi evidenca in oblikuje
poročilo

Blato MKČN do 50 PE

- se skupaj z blatom čistilne naprave Apače odda
pogodbenemu izvajalcu/prevzemniku
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Priloga 4: Seznam hišnih št. z načinom odvajanja in čiščenja odpadnih voda, izdelan
11.11.2015, Liviplant, vključno s priključenimi na javno kanalizacijo na dan 31.12.2016
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Priloga 5: Potrdilo s strani občine Apače
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