
 

 

 

 

Vsem občanom občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, namenjamo naslednje  
 

OBVESTILO  ZA  JAVNOST 
 

1.) Obvestilo za uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje 
 
Na osnovi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17), vas  
bomo o kvaliteti pitne vode obveščali na naslednje načine: 
 
1. OBVEŠČANJE V PRIMERU, KO JE VZROK NESKLADNOSTI KVALITETE PITNE VODE HIŠNO VODOVODNO  
OMREŽJE ALI NJEGOVO VZDRŽEVANJE 
Rok obveščanja: najkasneje v sedmih dneh. 
Način obveščanja: dopis, ki se izroči uporabniku  neposredno v poštni nabiralnik, z obvestilom na oglasni 
deski uporabnikov hišnega vodovodnega omrežja, spletne strani JKP Žalec. 
 
2. OBVEŠČANJE V PRIMERU OMEJITVE ALI PREPOVEDI UPORABE PITNE VODE 

   Rok obveščanja: najkasneje v dveh urah (uporabnike se obvešča vsak dan do preklica; uporabnike se 
obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oziroma 
dovoljenem odstopanju). 
Način obveščanja: lokalni radio (Radio Celje), spletne strani JKP Žalec, Center za obveščanje 112, 
Rok: na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa: 
aplikacija http://www.npv.si (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH). 
 
3. OBVEŠČANJE V PRIMERU KADAR SE IZVAJAJO UKREPI ZA ODPRAVO VZROKOV NESKLADNOSTI 
KVALITETE PITNE VODE 
Rok obveščanja: najkasneje v enem dnevu. Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali 
prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oziroma dovoljenem odstopanju. 
Način obveščanja: lokalni radio (Radio Celje), spletne strani JKP Žalec, Center za obveščanje 112. 
 
4. OBVEŠČANJE V PRIMERU ODSTOPANJA  
Rok obveščanja: po pridobitvi dovoljenja Inštituta za varovanje zdravja RS, a najkasneje v sedmih dneh  
(uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov 
oziroma dovoljenem odstopanju). 
Način obveščanja: lokalni radio (Radio Celje), spletne strani JKP Žalec, Center za obveščanje 112 . 
 
5. LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE 
Rok obveščanja: enkrat letno do 31. marca. Način obveščanja: obvestilo pri položnici, spletne strani JKP 
Žalec, aplikacija http://www.npv.si (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH). 
 

2.) Obvestilo za uporabnike, katerih objekti so priključeni na javno kanalizacijo 
 
Na osnovi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, (Ur.l.RS, št. 98/15, 76/17) vas 
obveščamo, da se: 

- komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v ločeno ali mešano javno kanalizacijo čisti 
na CČN Kasaze, 

- komunalna odpadna voda, ki se odvaja v ločeno javno kanalizacijo čisti na MKČN Šmatevž, MKČN 
Vransko, MKČN Čeplje, MKČN Prekopa, MKČN Prekopski zavodi, MKČN Tabor, MKČN POŠ 
Trje, 

- v javno kanalizacijo ne sme odvajati odpadnih jedilnih olj,  živalskih iztrebkov, tekočih odpadkov 
iz mlekarn, klavnic ali vinskih kleti, silažne vode, svežega ali pregnitega blata iz greznic, odpadnih 
topil, koncentratov kopeli in podobnih tekočih odpadkov, kuhinjske odpadke pa je prepovedano 
rezati, drobiti ali mleti ter redčiti s tekočimi odpadki z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v 
javno kanalizacijo. 



3.) Obvestilo za uporabnike, ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, malih 
komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (v nadaljevanju MKČN) 

 

Na osnovi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, (Ur.l.RS, št. 98/15, 76/17) vas 
obveščamo, da se: 

- komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice čisti na CČN Kasaze, 
- blato iz MKČN obdeluje na CČN Kasaze, 
- komunalna odpadna voda in blato prevzema enkrat na tri leta, 
- izvajajo pregledi MKČN enkrat na tri leta. 

 

Upravljavec MKČN mora: 
- izvajalcu javne službe (v nadaljevanju JS) omogočiti prevzem in odvoz blata enkrat na tri leta, 
- izvajalcu JS omogočiti pregled naprave enkrat na tri leta, razen, če mu predloži analizne izvide 

iztoka iz te MKČN, ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, 
za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to MKČN predpisane mejne vrednosti; prvi 
pregled izvede izvajalec JS prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, 

- hraniti izjavo o lastnostih MKČN (če gre za tipsko MKČN), navodila dobavitelja za obratovanje in 
vzdrževanje naprave, vodno soglasje in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz 
MKČN, opredeljeno s koordinatami v merilu 1:5.000 in ime vodotoka, če gre za odvajanje v 
vodotok, poročilo o opravljenih prvih meritvah, dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN, 
podatke o ravnanju z blatom (potrdilo izvajalca JS o prevzemu blata (datum, količine) oz. kopijo 
Izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz 
MKČN v kmetijstvu; Opomba: Izjava je veljavna tri leta, potem jo je potrebno obnoviti),  podatke o 
izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN (drugačna sestava vode, okvare, 
prekinitve obratovanja MKČN ipd.) ter čas njihovega trajanja, 

- izvajalcu JS na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti podatke za izvedbo pregleda in 
pripravo poročila o pregledu ali analizne izvide ali drugo dokumentacijo o MKČN. 
 

Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo mora izvajalca JS pisno obvestiti o začetku: 
- obratovanja MKČN najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja, 
- uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe. 

 

Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo mora izvajalcu JS omogočiti prevzem in 
odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice. Lastnik objekta na kmetijskem 
gospodarstvu, ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretočni greznici in jo uporablja v skladu s 
predpisom, ki ureja uporabo blata iz KČN v kmetijstvu, mora kopijo Izjave z navedbo datuma in 
količine hraniti najmanj pet let. Izvajalcu JS mora na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh 
predložiti Izjavo. 

 

Storitev praznjenja greznic in MKČN izvaja JKP Žalec d.o.o. v sodelovanju s prevozniki, ki imajo 
registracijo za opravljanje dejavnosti in sklenjeno pogodbo z JKP Žalec d.o.o.: 

- Lednik&Lednik d.o.o., Arja vas 51 b, Petrovče, 
- Hidroplanum d.o.o., Kasaze 34b, Petrovče, 
- VOC Komunala d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 16, Šentjur. 

Več informacij najdete na spletni strani www.jkp-zalec.si/storitve/greznice/8. 
 

V letu 2019 bomo izvajali redno praznjenje MKČN in greznic v naseljih: Dobriša vas, 
Drešinja vas, Pongrac, Ruše, Šempeter, Vrbje, Zabukovica, Male Braslovče, Preserje, Ločica 
pri Polzeli, Orova vas, Braslovče, Sveti Lovrenc, Latkova vas, Matke, Šešče, Jeronim, 
Prapreče, Selo, Tešova, Vologa, Brnica, Pondor, Brode, Mala Pirešica, Pernovo, Velika 
Pirešica, Dobrič, Podvin pri Polzeli, Gomilsko, Glinje, Sp. Gorče, Poljče, Ojstriška vas, Grče, 
Kale, Grajska vas, Kamenče, Šmatevž, Marija Reka, Kapla, Loke, Prekopa, Hramše, Liboje.   
 
KMETIJSKA GOSPODARSTVA 
Za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami (za stanovanjski objekt) je potrebno vložiti Vlogo in 
priložiti priloge. Izjava je veljavna tri leta, potem jo je potrebno obnoviti. Vsi, ki ste Vlogo vložili leta 
2016, morate v letu 2019 pravočasno posredovati novo Vlogo in Izjavo. Na Izjavo morate obvezno  
pisno navesti datume in količine odstranjene komunalne odpadne vode oziroma blata ter njunega 
mešanja z gnojnico ali gnojevko.  
Več informacij najdete na spletni strani  www.jkp-zalec.si/storitve/kmetijska-dejavnost/185. 

 
Žalec, januar 2019 

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC D.O.O. 


