
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC d.o.o. 
NADE CILENŠEK 5, 3310 ŽALEC 
tel. 03/713 67 50, faks 03/713 67 70 
 
Vsem občanom občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ki so lastniki greznic ali 
malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), namenjamo naslednje  
 
OBVESTILO  ZA  JAVNOST 
 
Na osnovi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav  
(Ur.l.RS, št. 98/2007, 30/2010) je: 

- komunalno ali industrijsko odpadno vodo ali mešanico obeh prepovedano odvajati v 
greznico, 

- komunalno odpadno vodo dovoljeno zbirati v nepretočni greznici, če čiščenje odpadne vode 
ni tehnično izvedljivo v mali komunalni čistilni napravi (MKČN), 

- v MKČN prepovedano odvajati industrijsko ali padavinsko odpadno vodo, 
- za MKČN do 50 PE potrebno imeti izjavo o lastnostih, 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 MČN, 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. 
 

Na osnovi Uredbe o okoljski  dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  
(Ur.l.RS, št. 80/2012) mora: 

- lastnik ali upravljavec čistilne naprave (ČN) prijaviti morebiten izpad ČN v roku 15 dni po 
ugotovitvi izpada na JKP Žalec d.o.o., 

- lastnik ali upravljavec čistilne naprave (ČN) predložiti podatke o delovanju ČN na JKP 
Žalec d.o.o. 

 
Na osnovi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS, št. 
88/2011, 8/2012, 108/2013) obsega javna služba naslednje naloge: 

- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 
- prevzem komunalne odpadne vode in blata iz obstoječih greznic ter  MKČN in njegovo 

obdelavo najmanj enkrat na tri leta, 
- redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v 

komunalni čistilni napravi (KČN), 
- zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelavo 

ocene obratovanja za MKČN. 
 
Uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, s katero upravlja JKP Žalec d.o.o.,  
obveščamo, da se komunalna in padavinska odpadna voda (za občine Braslovče, Polzela, Prebold in 
Žalec) čisti na Centralni čistilni napravi Kasaze (v nadaljevanju CČN Kasaze) zmogljivosti 60.000 PE. 



 

 

Odpadna olja in kuhinjske odpadke je prepovedano odvajati v javno kanalizacijo. Kuhinjske 
odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter redčiti s tekočimi odpadki z namenom, 
da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo. 
 

1. MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (17. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS, št. 88/2011, 8/2012, 108/2013)) 

- Blato iz MKČN se obdeluje na CČN Kasaze, ki je za to ustrezno opremljena, 
- Storitev prevzema blata, odvoza in čiščenja na CČN Kasaze izvaja JKP v sodelovanju z 

naslednjimi prevozniki, ki imajo registracijo za opravljanje dejavnosti in sklenjeno pogodbo 
z JKP: 

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

- MKČN zmogljivosti do 50 PE mora imeti prve meritve oziroma oceno obratovanja; izvedejo 
se po prvem zagonu nove naprave; v nadaljevanju je potrebno izvesti oceno o obratovanju 
vsako tretje leto, 

- Lastniki MKČN morajo z JKP Žalec d.o.o. skleniti Pogodbo za zagotovitev delovanja MKČN 
(sprejem blata, ocena obratovanja, okoljska dajatev) ter omogočiti ogled MKČN, 

- Več informacij najdete na spletni strani www.jkp-zalec.si/storitve/individualne-male-
cistilne-naprave/79. 
 

V letu 2015 se bo izvajalo redno praznjenje MKČN v naslednjih naseljih: Arja vas, Gorica pri 
Šmartnem, Lopata pri Celju, Petrovče, Podlog (Žalec), Sp. Grušovlje, Čreta, Dobrovlje, Sp. Roje, Zalog, 
Zaloška Gorica, Zg. Grušovlje, Zg. Roje, Vransko, Polzela, Andraž, Breg (Polzela), Parižlje, Rakovlje, 
Črni vrh, Orla vas, Podkraj (Žalec), Prebold, Topovlje, Trnava, Zakl, Zg. Gorče, Žalec. 
 

2. GREZNICE (17. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(Ur.l.RS, št. 88/2011, 8/2012, 108/2013)) 

 
Storitev praznjenja greznic izvaja JKP v sodelovanju z naslednjimi prevozniki, ki imajo 
registracijo za opravljanje dejavnosti in sklenjeno pogodbo z JKP: 

o Lednik&Lednik d.o.o., Arja vas 51 b, Petrovče, 
o Hidroplanum d.o.o., Kasaze 34b, Petrovče, 
o 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 2015 se bo izvajalo redno praznjenje greznic v naslednjih naseljih: Arja vas, Gorica pri 
Šmartnem, Lopata pri Celju, Petrovče, Podlog (Žalec), Sp. Grušovlje, Čreta, Dobrovlje, Sp. Roje, Zalog, 
Zaloška Gorica, Zg. Grušovlje, Zg. Roje, Vransko, Polzela, Andraž, Breg (Polzela), Parižlje, Rakovlje, 
Črni vrh, Orla vas, Podkraj (Žalec), Prebold, Topovlje, Trnava, Zakl, Zg. Gorče, Žalec. 
 
Komunalno odpadno vodo in blato iz greznic (greznična gošča)  se bo zbiralo in obdelalo na   CČN 
Kasaze. Uporabniku se ob izvedbi planirane storitve le ta ne zaračuna. Strošek storitve je z uvedbo 
sistematičnega praznjenja greznic od avgusta 2013 razdeljen na 36 obrokov in se obračunava 
mesečno, na položnici skupaj z ostalimi storitvami. Cena storitve vključuje praznjenje greznice 
skladno z letnim načrtom praznjenja. Uporabnik je upravičen do enkratnega praznjenja greznice v 
obdobju treh let. Prvo triletno obdobje bo zaključeno 1.8.2016. Obračun storitve je vezan na količino 
porabljene pitne vode. Uporabnikom, ki se bodo priključevali na javno kanalizacijo, se ob izvedbi 



 

 

zadnjega praznjenja greznice, obračuna razlika obrokov od meseca priključitve na javno kanalizacijo 
do zaključka aktualnega obdobja izvajanja storitev povezanih z greznicami in MKČN.   
  
Pravne osebe morajo pred prvim odvozom grezničnih gošč z JKP Žalec d.o.o. skleniti ustrezno 
pogodbo. Vsako količino grezničnih gošč (s strani pravnih in fizičnih oseb) mora spremljati 
tudi ustrezno izpolnjen evidenčni list o ravnanju z odpadki (3., 12. člen Uredbe o ravnanju z 
odpadki, Ur.l.RS, št. 34/2008, 103/2011). Kopije evidenčnih listov niso veljavne.  
 
Prevzete greznične gošče se bodo po sprejemu na CČN Kasaze (na odjemni postaji grezničnih 
muljev) mehansko in biološko (primarno in sekundarno) očistile. Prečiščena voda se bo odvedla v 
vodotok (Savinja), odvečno blato po biološkem čiščenju in anaerobni stabilizaciji pa se bo 
dehidriralo ter oddalo pooblaščenemu prevzemniku.  
 
Lastnik kmetijskega gospodarstva lahko JKP Žalec d.o.o. poda Vlogo za oprostitev plačila 
storitev povezanih z greznicami (samo za stanovanjski objekt). Vlogi priloži Izjavo, da z 
blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v 
kmetijstvu. Vloga in Izjava se nahajata na spletni strani www.jkp-zalec.si/storitve/kmetijska-
dejavnost/185. 
 
Kmetijsko gospodarstvo, ki je na poselitvenem območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija ni 
upravičeno do uveljavljanja Vloge za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami. Za 
kmetijska gospodarstva, ki so na poselitvenih območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacije velja, da 
morajo komunalno odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo. 
 

3. ODVAJANJE PADAVINSKE VODE  
 

Upravljavce površin, iz katerih se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo obveščamo, da 
morajo: 

- na svojih površinah redno čistiti in vzdrževati utrjene površine in peskolove ter lovilce 
olj na njih in 

- čistiti in vzdrževati svoje kanalske vode, namenjene za odvajanje padavinske vode. 
 
KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK  

 
Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice ter MKČN z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije in so v lasti  lastnikov stavb, ki jim 
pripadajo. Navedeni objekti so v upravljanju upravljavcev ali lastnikov stavb. 
Lastniki ali upravljavci morajo sami zagotoviti: 

- redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, 
- redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih greznic ter MKČN, 
- občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, nepretočnih 

greznic ter MKČN najmanj enkrat na 20 let. 
Priključni revizijski jaški so v lasti občin in v najemu JKP Žalec d.o.o., ne smejo biti zasuti in 
morajo biti zaradi nadzora dostopni upravljavcu javne kanalizacije.  
 
 
Odpadna olja je prepovedano odvajati v javno kanalizacijo, MKČN, greznice, nepretočne greznice ali 
neposredno v vode in izpuščati v tla ali na tla (Uredba o odpadnih oljih, Ur.l.RS, št. 24/2012), 
kuhinjske odpadke in živalske stranske proizvode pa je prepovedano rezati, drobiti, mleti ter 
redčiti z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo  

http://www.jkp-zalec.si/storitve/kmetijska-dejavnost/185
http://www.jkp-zalec.si/storitve/kmetijska-dejavnost/185


 

 

ali neposredno ali posredno v vode (Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo, Ur.l. RS, št. 64/2012, 64/2014). 
Prav tako je v vode ali v javno kanalizacijo prepovedano izpuščanje 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, 
ostankov hrane, pepela, kosti, peska, tekstila, lesa, stekla, žagovine, plastike, radioaktivih 
snovi, kužnih snovi,… 
 
  
        Žalec, april 2015 
                 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC D.O.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


