Med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na okolje, je tudi ravnanje z odpadnimi vodami.
Na osnovi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št.
88/11 in 8/12), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 45/07, 79/2009), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav(Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) mora Javno komunalno podjetje
KOMUNALA Kočevje d.o.o. za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno
kanalizacijo in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
•
•
•
•

redno praznjenje nepretočnih greznic,
prevzem blata iz obstoječih (pretočnih) greznic, najmanj enkrat na tri leta,
prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, najmanj enkrat na tri leta,
obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.

Najmanj enkrat na tri leta morajo gospodinjstva poskrbeti za praznjenje greznic ter omogočiti, da se
greznične gošče oddajo na Centralno čistilno napravo Kočevje, kjer se ustrezno obdelajo. Kot
izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode smo dolžni zagotavljati prevzem blata iz
malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic in o tem voditi ustrezne evidence ter poročati
na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Zato smo na območju občine Kočevje uvedli sistematično
praznjenje greznic. V primeru, da praznjenje greznic ni bilo izvršeno in evidentirano v letih 2010 in
2011, ste dolžni praznjenje izvršiti (po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode, Uradni list RS, št. 88/11 in 8/12 ) v letu 2012. Vsako posamezno gospodinjstvo bomo o
tem pravočasno obvestili, in sicer s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve
ter vas prosili, da ste ob našem prihodu prisotni. Uporabniki javne službe (gospodinjstva) lahko
zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev javne službe najmanj osem dni pred
predvideno izvedbo storitve. V tem primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v 30 dneh
po poslani zahtevi.
Po praznjenju greznice delavec Komunale ustrezno izpolni dobavnico, katero stranka podpiše in po
pošti dobi račun za opravljeno storitev.
Naprošamo vse uporabnike, ki so praznili greznico v letu 2010 oz. 2011 naj nam to sporočijo in
opravljeno storitev dokazujejo z računom.
Ob morebitnem inšpekcijskem pregledu boste z računom dokazali, da je storitev opravljena s primerno
opremljenim vozilom in s strani izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe. Greznično
goščo prevzamemo in jo, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, prečistimo na Centralni čistilni
napravi Kočevje. Omenjene gošče so zelo koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spojin lahko
vsebujejo še druge strupene in okolju nevarne snovi, zato jih je strogo prepovedano odlagati na javne
ali kmetijske površine. Naša občina se nahaja na poroznem, kraškem oziroma občutljivem področju,
kar pomeni, da je nevarnost onesnaženja še večja.
Z novim sistemom odvoza grezničnih gošč bomo začeli meseca aprila 2012. Po programu se vsaka
greznica izprazni enkrat na tri leta. V ta namen smo izdelali terminski plan odvoza grezničnih gošč.
Na željo stranke oziroma po naročilu se lahko prevzem grezničnih gošč izvede pred rokom, naročilo je
potrebno oddati na Komunalo Kočevje, d.o.o. Bojani Klepac, telefonska številka 01 895 23 95 oz. 041
556 339 ali Tjaši Križaj na telefonsko številko 051 311 407. Storitev bomo izvedli v nekaj dneh. V
primeru zamašitve interne kanalizacije ali greznice, se prevzem grezničnih gošč izvede v nekaj urah
oziroma intervencijsko.
Več informacij lahko dobite pri Bojani Klepac.

