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1. OSNOVNI PODATKI 

1.1. Podatki o izvajalcu javne službe 

 

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe  

 

NAZIV: KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetje, d. d. 

NASLOV: Leskovška cesta 2a, 8270 Krško 

ID DDV: 82719241 

ODGOVORNA OSEBA: MILJENKO MUHA, UNIV. DIPL. EKON. 

KONTAKTNA OSEBA: ŠPELA ARH MARINČIČ 

DARJA MODIC 

TELEFONSKA ŠT.: 07 48 17 230 

E-POŠTA: spela.arh-marincic@kostak.si  

ORGANIZACIJSKA OBLIKA 

IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE: * 

3 - KONCESIONIRANA GOSPODARSKA JAVNA 

SLUŽBA 

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/1993 s spremembami) 

 

 

1.2. Občine, v katerih se izvaja javna služba 

Družba Kostak izvaja dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 

odpadnih voda v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.  

 

Tabela 2: Seznam občin 

 

Ime občine ID občine MID občine 

KRŠKO 54 11026982 

KOSTANJEVICA NA KRKI 197 21436453 
 

 

1.3. Predpisi in drugi pravni akti občin o določitvi izvajalca 
javne službe in izvajanju javne službe 

V občinah Krško in Kostanjevica na Krki družba Kostak opravljamo dejavnosti lokalnih 

gospodarskih javnih služb na podlagi sklenjenih Koncesijskih pogodb. 

 

Obseg storitev javne službe je opredeljen v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015). V okviru storitev javne službe kot upravljavec 

javne kanalizacije izdajamo projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, smernice 

in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora. 

 

Tabela 3: Občinski predpisi 

 
OBČINA KRŠKO MID 

OBČINE 
11026982 

Predpis o določitvi izvajalca javne službe Datum objave objava 

KONCESIJSKA POGODBA ZA IZVAJANJE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

vodena  pri izvajalcu javne 
službe pod št. 569-0056/2016, 
z dne 6. 7. 2016 

 Interni akt 

mailto:spela.arh-marincic@kostak.si
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Predpis o načinu izvajanja javne službe Datum objave objava 

ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU 
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE 
VODE V OBČINI KRŠKO 

UR. L. RS, št. 73/2012, z dne 
28.09.2012 in spremembe 
84/2013, z dne 3. 10. 2013 

URADNI LIST REPUBLIKE 
SLOVENIJE  

Drugi predpisi, ki določajo izvajanje javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode 

Datum objave objava 

TEHNIČNI PRAVILNIK O ODVAJANJU IN 

ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE 
ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE 
KRŠKO 

UR. l. RS, št. 13/2016, z dne 
19. 2. 2016 

URADNI LIST REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

ODLOK O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE 
DOLOČENIH LOKALNIH GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽB V OBČINI KRŠKO 

UR. L. RS, št. 32/07, z dne 
10.4.2007 

URADNI LIST REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI MID 
OBČINE 

2143453 

Predpis o določitvi izvajalca javne službe Datum objave objava 

KONCESIJSKA POGODBA ZA IZVAJANJE 
DOLOČENIH GOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŽB V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI 

569-0006/2010-JL, 354-
9/2010, z dne 10.9.2010 

  

Predpis o načinu izvajanja javne službe Datum objave objava 

ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU 
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE 
VODE V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI 

UR. L. RS, št. 25/2014, z dne 
27. 3. 2014 

URADNI LIST REPUBLIKE 
SLOVENIJE  

Drugi predpisi, ki določajo izvajanje javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode 

Datum objave objava 

TEHNIČNI PRAVILNIK, marec 2014  marec 2014 www.kostak.si 

ODLOK O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE 
DOLOČENIH LOKALNIH GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽB V OBČINI KOSTANJEVICA 
NA KRKI 

UR. L. RS, št. 34/2010, z dne 
30.4.2010 

URADNI LIST REPUBLIKE 
SLOVENIJE  

 

 

1.4. Naselja, kjer se izvaja javna služba 

Tabela 4: Naselja in število prebivalcev, kjer se izvaja javna služba 

 

OBČINA MID OBČINE IME NASELJA 
MID 
NASELJA 

ŠT. PREB. 
V NASELJU 

KRŠKO 11026982 Anovec   88 

KRŠKO 11026982 Anže   105 

KRŠKO 11026982 Apnenik pri Velikem Trnu   39 

KRŠKO 11026982 Ardro pod Velikim Trnom   38 

KRŠKO 11026982 Ardro pri Raki   89 

KRŠKO 11026982 Armeško   173 

KRŠKO 11026982 Brege 10103819 231 

KRŠKO 11026982 Brestanica   957 

KRŠKO 11026982 Brezje pri Dovškem   100 

KRŠKO 11026982 Brezje pri Raki   44 

KRŠKO 11026982 Brezje pri Senušah   92 

KRŠKO 11026982 Brezje v Podbočju 10103860 40 

KRŠKO 11026982 Brezovica v Podbočju 10103878 40 
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OBČINA MID OBČINE IME NASELJA 
MID 
NASELJA 

ŠT. PREB. 
V NASELJU 

KRŠKO 11026982 Brezovska Gora   75 

KRŠKO 11026982 Brlog 10103894 17 

KRŠKO 11026982 Brod v Podbočju 10103908 101 

KRŠKO 11026982 Bučerca   78 

KRŠKO 11026982 Celine   48 

KRŠKO 11026982 Cesta   64 

KRŠKO 11026982 Cirje   87 

KRŠKO 11026982 Črešnjice nad Pijavškim   30 

KRŠKO 11026982 Čretež pri Krškem   49 

KRŠKO 11026982 Dalce   8 

KRŠKO 11026982 Dedni Vrh   7 

KRŠKO 11026982 Dobrava ob Krki 10104033 99 

KRŠKO 11026982 Dobrava pod Rako   23 

KRŠKO 11026982 Dobrova   182 

KRŠKO 11026982 Dol 10104076 27 

KRŠKO 11026982 Dolenja Lepa vas   14 

KRŠKO 11026982 Dolenja vas pri Krškem 10104092 215 

KRŠKO 11026982 Dolenja vas pri Raki   67 

KRŠKO 11026982 Dolenji Leskovec   287 

KRŠKO 11026982 Dolga Raka   67 

KRŠKO 11026982 Dovško   248 

KRŠKO 11026982 Drenovec pri Leskovcu   54 

KRŠKO 11026982 Drnovo 10104181 426 

KRŠKO 11026982 Dunaj   40 

KRŠKO 11026982 Frluga 10104203 5 

KRŠKO 11026982 Gmajna   174 

KRŠKO 11026982 Golek   104 

KRŠKO 11026982 Goli Vrh   19 

KRŠKO 11026982 Gora   88 

KRŠKO 11026982 Gorenja Lepa vas   44 

KRŠKO 11026982 Gorenja vas pri Leskovcu   122 

KRŠKO 11026982 Gorenje Dole   3 

KRŠKO 11026982 Gorenji Leskovec   79 

KRŠKO 11026982 Gorica 10104335 129 

KRŠKO 11026982 Gorica pri Raztezu   48 

KRŠKO 11026982 Gornje Pijavško   88 

KRŠKO 11026982 Gradec 10104360 13 

KRŠKO 11026982 Gradišče pri Raki   4 

KRŠKO 11026982 Gradnje 10104378 23 

KRŠKO 11026982 Gržeča vas 10104408 100 

KRŠKO 11026982 Gunte   27 

KRŠKO 11026982 Hrastek 10104424 31 

KRŠKO 11026982 Ivandol   31 

KRŠKO 11026982 Jelenik   46 
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OBČINA MID OBČINE IME NASELJA 
MID 
NASELJA 

ŠT. PREB. 
V NASELJU 

KRŠKO 11026982 Jelše 10104483 128 

KRŠKO 11026982 Jelševec   5 

KRŠKO 11026982 Kalce   37 

KRŠKO 11026982 Kalce-Naklo 10104513 164 

KRŠKO 11026982 Kališovec   44 

KRŠKO 11026982 Kobile   25 

KRŠKO 11026982 Kočno   12 

KRŠKO 11026982 Koprivnica 10104572 128 

KRŠKO 11026982 Koritnica   23 

KRŠKO 11026982 Kostanjek 10104629 127 

KRŠKO 11026982 Kremen   230 

KRŠKO 11026982 Krško   7152 

KRŠKO 11026982 Kržišče 10104661 54 

KRŠKO 11026982 Leskovec pri Krškem 10104670 1022 

KRŠKO 11026982 Libelj   12 

KRŠKO 11026982 Libna   167 

KRŠKO 11026982 Loke   86 

KRŠKO 11026982 Lokve   69 

KRŠKO 11026982 Lomno   77 

KRŠKO 11026982 Mali Kamen 10104769 248 

KRŠKO 11026982 Mali Koren 10104777 38 

KRŠKO 11026982 Mali Podlog 10104785 114 

KRŠKO 11026982 Mali Trn   40 

KRŠKO 11026982 Malo Mraševo 10104807 115 

KRŠKO 11026982 Mikote   61 

KRŠKO 11026982 Mladje 10104823 21 

KRŠKO 11026982 Mrčna sela 10104831 175 

KRŠKO 11026982 Mrtvice 10104840 205 

KRŠKO 11026982 Nemška Gora   24 

KRŠKO 11026982 Nemška vas   29 

KRŠKO 11026982 Nova Gora   70 

KRŠKO 11026982 Osredek pri Trški Gori   42 

KRŠKO 11026982 Pesje 10104939 80 

KRŠKO 11026982 Pijana Gora   11 

KRŠKO 11026982 Planina pri Raki   64 

KRŠKO 11026982 Planina v Podbočju 10104963 31 

KRŠKO 11026982 Pleterje   191 

KRŠKO 11026982 Podbočje 10104980 319 

KRŠKO 11026982 Podlipa   48 

KRŠKO 11026982 Podulce   129 

KRŠKO 11026982 Površje   54 

KRŠKO 11026982 Premagovce 10105030 22 

KRŠKO 11026982 Presladol   160 

KRŠKO 11026982 Pristava ob Krki 10105056 36 

KRŠKO 11026982 Pristava pod Rako   12 
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OBČINA MID OBČINE IME NASELJA 
MID 

NASELJA 
ŠT. PREB. 
V NASELJU 

KRŠKO 11026982 Pristava pri Leskovcu 10105072 105 

KRŠKO 11026982 Prušnja vas 10105099 42 

KRŠKO 11026982 Raka   345 

KRŠKO 11026982 Ravne pri Zdolah   220 

KRŠKO 11026982 Ravni   50 

KRŠKO 11026982 Ravno 10105145 82 

KRŠKO 11026982 Raztez   81 

KRŠKO 11026982 Reštanj 10105161 227 

KRŠKO 11026982 Rožno   242 

KRŠKO 11026982 Sela pri Raki   97 

KRŠKO 11026982 Selce pri Leskovcu   51 

KRŠKO 11026982 Selo 10105226 12 

KRŠKO 11026982 Senovo   2296 

KRŠKO 11026982 Senožete   19 

KRŠKO 11026982 Senuše   145 

KRŠKO 11026982 Slivje 10105285 35 

KRŠKO 11026982 Smečice   31 

KRŠKO 11026982 Smednik   74 

KRŠKO 11026982 Spodnja Libna   70 

KRŠKO 11026982 Spodnje Dule   64 

KRŠKO 11026982 Spodnje Pijavško   33 

KRŠKO 11026982 Spodnji Stari Grad 10105340 254 

KRŠKO 11026982 Srednje Arto   19 

KRŠKO 11026982 Srednje Pijavško   10 

KRŠKO 11026982 Sremič   151 

KRŠKO 11026982 Stari Grad   198 

KRŠKO 11026982 Stari Grad v Podbočju 10105404 2 

KRŠKO 11026982 Stolovnik   232 

KRŠKO 11026982 Stranje   97 

KRŠKO 11026982 Straža pri Krškem   34 

KRŠKO 11026982 Straža pri Raki   130 

KRŠKO 11026982 Strmo Rebro   11 

KRŠKO 11026982 Šedem   150 

KRŠKO 11026982 Šutna 10105480 124 

KRŠKO 11026982 Trška Gora   173 

KRŠKO 11026982 Velika vas pri Krškem 10105501 302 

KRŠKO 11026982 Veliki Dol 10105528 145 

KRŠKO 11026982 Veliki Kamen 10105536 211 

KRŠKO 11026982 Veliki Koren   0 

KRŠKO 11026982 Veliki Podlog 10105552 256 

KRŠKO 11026982 Veliki Trn   48 

KRŠKO 11026982 Veliko Mraševo 10105587 265 

KRŠKO 11026982 Veniše   238 

KRŠKO 11026982 Videm   5 

KRŠKO 11026982 Vihre 10105617 140 
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OBČINA MID OBČINE IME NASELJA 
MID 

NASELJA 
ŠT. PREB. 
V NASELJU 

KRŠKO 11026982 Volovnik   29 

KRŠKO 11026982 Vrbina 10105633 13 

KRŠKO 11026982 Vrh pri Površju   40 

KRŠKO 11026982 Vrhulje   32 

KRŠKO 11026982 Zabukovje pri Raki   56 

KRŠKO 11026982 Zaloke 10105706 71 

KRŠKO 11026982 Zdole   277 

KRŠKO 11026982 Žabjek v Podbočju 10105722 54 

KRŠKO 11026982 Žadovinek 10105749 77 

KRŠKO 11026982 Ženje   40 

KRŠKO 11026982 Kerinov Grm   202 

KRŠKO 11026982 SKUPAJ 25.833 

 

OBČINA MID OBČINE IME NASELJA 
ŠT. PREB. 
V NASELJU 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Avguštine 10103797 28 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Črešnjevec pri Oštrcu 10103967 22 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Črneča vas 10103991 125 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Dobe 10104025 105 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Dobrava pri Kostanjevici 10104050 25 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Dolenja Prekopa 10104122 243 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Dolšce 10104157 86 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Globočice pri Kostanjevici 10104211 115 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Gornja Prekopa 10104351 118 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Grič 10104394 31 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Ivanjše 10104459 16 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Jablance 10104467 49 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Karlče 10104530 10 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Kočarija 10104556 65 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Koprivnik 10104599 10 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Kostanjevica na Krki 10104637 717 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Male Vodenice 10104734 36 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Malence 10104742 67 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Orehovec 10104882 218 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Oštrc 10104912 163 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Podstrm 10105005 14 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Ržišče 10105188 16 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Sajevce 10105196 20 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Slinovce 10105277 40 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Velike Vodenice 10105510 48 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Vrbje 10105641 10 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Vrtača 10105676 8 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 Zaboršt 10105684 14 

KOSTANJEVICA NA KRKI 21436453 SKUPAJ   2.419 
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Tabela 5: Število prebivalcev po občinah, kjer se izvaja javna služba 

 
OBČINA ŠTEVILO 

PREB. V 
OBČINI 

ŠT. PREB., ZA 
KATERE SE 
IZVAJA 
ODVAJANJE 
KOM. ODPADNE 
VODE V JAVNO 
KANAL. 

ŠT. STAVB, 
PRIKLJUČENIH 
NA JAVNO 
KANAL. 
(priključki) 

ŠT. PREB., ZA 
KATERE SE 
IZVAJAJO 
STORITVE 
PREVZEMA 
BLATA IZ MČN 

ŠT. PREB., ZA 
KATERE SE 
IZVAJAJO 
STORITVE 
PRAZNENJA 
NEPRETOČNIH 
GREZNIC OZ. 

OBST. GREZNIC 

KRŠKO 25.833 12.243 3.411 849 12.741 

KOSTANJEVICA 
NA KRKI 2.419 675 252 111 1.633 

 

 

1.5. Aglomeracije, kjer se izvaja javna služba 

V nadaljevanju so navedene aglomeracije za katere izvajamo javno službo odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. 

 

V občini Krško so aglomeracije 11862 Brege, 11866 Drnovo, 11876 Mrtvice, 11924 Krško 

– levi breg, 11841 Velika vas pri Krškem, 11875 Vihre, 11811 Vrbina, 11870 Krško desni 

breg in Leskovec, 11865 Žadovinek, 12067 Senovo-Brestanica in 11745 Podbočje delno 

ali v celoti že opremljena z javno kanalizacijo. Zaključena je izgradnja kanalizacije na 

področju aglomeracije 11879 Dolenja vas, kjer imajo uporabniki, skladno z določili 

zakonodaje rok za priključitev na kanalizacijsko omrežje 6 mesecev. V občini 

Kostanjevica na Krki je z javno kanalizacijo delno opremljena aglomeracija 11709 

Kostanjevica na Krki. 

 

Tabela 6: Seznam vseh aglomeracij po občinah 

 

AGLOM. IME NASELJA AGLOM. IME NASELJA 

OBČINA KRŠKO OBČINA KRŠKO 

11862 BREGE 11875 VIHRE 

11866 DRNOVO 11881 VRBINA 

30372 GORICA 11870 KRŠKO D. BREG IN LESKOVEC 

11836 GORICA 11865 ŽADOVINEK 

11834 GRŽEČA VAS 12067 SENOVO-BRESTANICA 

11838 JELŠE 11777 SMEDNIK 

11678 KALCE-NAKLO 11861 STRAŽA PRI RAKI 

11833 MALI PODLOG 11800 RAKA 

11726 MALO MRAŠEVO 11738 DOBRAVA OB KRKI 

11876 MRTVICE 11745 PODBOČJE 

11832 PRISTAVA PRI LESKOVCU 11737 ŠUTNA 

11842 SELCE PRI LESKOVCU 11955 GORNJE PIJAVŠKO 

11924 KRŠKO-LEVI BREG  OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI 

11879 DOLENJA VAS AGLOM. IME NASELJA 

11841 VELIKA VAS PRI KRŠKEM 11696 OSTROG                         

11831 VELIKI PODLOG 11699 OŠTRC                          

11677 VELIKO MRAŠEVO 11709 KOSTANJEVICA NA KRKI           
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2. INFRASTRUKTURA IN OSNOVNA SREDSTVA, NAMENJENA 

OPRAVLJANJU JAVNE SLUŽBE 

2.1. Podatki o javnih kanalizacijskih sistemih 

V občini Krško sta zgrajena dva večja kanalizacijska sistema, Krško in Senovo-Brestanica 

ter manjši, Podbočje. Vsi sistemi se dograjujejo skladno z državnim in občinskim 

Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod občine Krško  

(GPI, november 2007). V občini Kostanjevica na Krki je z javno kanalizacijo opremljeno 

le največje naselje, to je Kostanjevica na Krki. 

 

Tabela 7: 20ina kanalizacijskega sistema 

 
OBČINA KANAL. 

SISTEM 

DOLŽINA KANAL. 

VODOV 
SEKUNDARNEGA 
IN PRIMARNEGA 
OMREŽJA V 
UPRAVLJANJU  
(m) 

DOLŽINA 

KANAL. 
VODOV ZA 
ODVAJANJE 
PADAVINSKE 
VODE  
(m) 

DOLŽINA 

MEŠANEGA 
KANAL. 
SISTEMA  
(m) 

DOLŽINA 

LOČENEGA 
KANAL. SISTEMA  
(m) 

KRŠKO KRŠKO 111.695 12.047 65.167 34.481 

KRŠKO 
SENOVO – 
BRESTANICA 22.904 4.729 13.296 4.878 

KRŠKO PODBOČJE 5.837 1.005 0 4.833 

KOSTANJEVICA 
NA KRKI 

KOSTANJEVICA 
NA KRKI 11.873 2.087 4.578 5.208 

 

2.2. Podatki o komunalnih čistilnih napravah 

 

V upravljanju imamo tri čistilne naprave, KČN Brestanica, velikosti 4.800 PE, in KČN 

Kostanjevica na Krki, velikosti 2.200 PE (trenutno obratuje s polovično močjo) ter malo 

komunalno čistilno napravo (MKČN) Podbočje, velikosti 500 PE. 

 

Za navedeni KČN je bilo v letu 2012 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. Za MKČN 

Podbočje je bila izdelana Strokovna ocena vplivov emisije snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih vod v vode za ČN Podbočje, skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14).  

 

Tabela 8: Komunalne čistilne naprave 
 

IME KČN ID KČN X Y ALI JE KČN OBREMENJA 

Z BLATOM DRUGIH ČN  

BRESTANICA 10386 93679 537024 NE* 

KOSTANJEVICA NA KRKI 10385 78676 533447 NE 

MKČN PODBOČJE  80567 536913 NE 
Opomba: * na KČN Brestanica se dehidrira blato iz KČN Kostanjevica na Krki in MKČN Podbočje 
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2.3. Podatki o cestnih motornih vozilih za prevzem in prevoz 

komunalne odpadne vode in neobdelanega blata  

Za prevzem in prevoz komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in blata malih 

komunalnih čistilnih naprav (MKČN) z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, odvišnega blata, 

blata MKČN > 50 PE ter blata MKČN iz petega odstavka 21. člena Uredbe, uporabljamo 

naslednja motorna vozila in opremo:  

 

- specialno vozilo Renault z nadgradnjo Cappellotto, ki omogoča praznjenje, 

čiščenje, prebijanje in visokotlačno izpiranje, z volumnom cisterne 10 m3, dolžino 

sesalne cevi 45 m, visokotlačno črpalko za izpiranje 180 bar, volumnom 

rezervoarja za čisto vodo 2 m3; 

- specialno vozilo MAN z nadgradnjo Cappellotto, ki omogoča praznjenje, čiščenje, 

prebijanje, visokotlačno izpiranje, z volumnom cisterne 6 m3, dolžino sesalne cevi 

40 m, visokotlačno črpalko za izpiranje 180 bar, volumnom rezervoarja za čisto 

vodo 4 m3; 

- specialno vozilo Unimog z mobilnimi nadgradnjami, ki omogočajo pranje in 

prebijanje cevovodov, 

- traktorsko cisterno, ki omogoča praznjenje greznic in MKČN na težje dostopnih 

terenih. 

 

 

2.4. Delovna mesta, namenjena izvajanju nalog, povezanih z 
izvajanjem javne službe   

Za izvajanje dejavnosti razpolagamo z 12 neposredno zaposlenimi delavci, ki so 

strokovno usposobljeni, in sicer: 

- za strokovno vodenje dejavnosti s strani vseh potrebnih strokovnih služb,  

- za neposredno izvajanje dejavnosti 

- za razvoj dejavnosti. 

 

V nadaljevanju so povzeta strokovna znanja in stopnja izobrazbe delavcev za izvajanje 

teh nalog v enoti odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 

 

 

2.4.1. Vodja VO-KA 
 

- odgovarja za izvajanje obratovalnega monitoringa za dejavnost odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda, 

- priprava letnega programa dela in potrebnih poročil glede izvajanja dejavnosti 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 

- dokončno oblikovanje predlogov za investicijska vlaganja in uvajanja novitet v 

smislu izboljšav standarda ter tehnologije za dejavnost odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda, 

- vodenje obratovanja čistilnih naprav, 

- pregled kalkulacij in dokončno oblikovanje predračunov ter obračunov izvedenih 

del na dejavnosti odvajanje odpadnih voda, 

- priprava strokovnih podlag za potrebe ministrstev, lokalne skupnosti ter ostalih 

institucij, 

- sodelovanje pri projektiranju, 

- poročanje nadrejenemu o vseh delovnih aktivnostih izven rednega delovnega 

časa, 
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- skrb za pripravo in nadzor nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja 

kakovosti ter sodelovanje pri presojah, 

- skrb za razporejanje in odrejanje del zaposlenim v skladu z opravljenimi 

zdravstvenimi pregledi in ugotovitvami ter usposobljenostjo s področja varnosti in 

zdravja pri delu ter požarne varnosti, 

- skrb za izvajanje ukrepov za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu, 

- skrb za brezhibnost in varno delo delovnih strojev in naprav, 

- organiziranje strokovnih ekskurzij, 

- sodelovanje ne tehničnih pregledih in s pooblaščenimi predstavniki komunalne 

infrastrukture (PTT, elektro …), 

- preverjanje podatkov podzemnega katastra pred vnosom v GIS, 

- sodelovanje s strankami glede reševanja reklamacij, 

- sodelovanje v projektnih skupinah, 

- druga sorodna dela po navodilu nadrejenega, ki spadajo v to delovno področje. 

 

 

 

2.4.2. Operativni vodja odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
 

- dnevno nadziranje razporeditve del in zaposlenih v tej enoti, skrb za pravilno 

vodenje zahtevanih evidenc,  

- sodelovanje pri pripravi letnega programa dela in poročil glede izvajanja 

dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 

- sodelovanje pri oblikovanju predlogov za investicijska vlaganja in uvajanja novitet 

v smislu izboljšav standarda ter tehnologije za dejavnost odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda,  

- izvajanje aktivnosti za obratovanje čistilnih naprav, ki so v upravljanju družbe in 

izvajanje ukrepov po prejetih  navodilih s strani vodje nadzora kakovosti in 

obratovanja, 

- vodenje evidence prisotnosti in kontrola delavcev na dejavnosti odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda ter    priprava podatkov za obračun plač, 

- zbiranje delovnih nalogov za namen izdelave obračunov opravljenih del, 

- priprava dokumentacije za dvig potrebnega materiala za izvedbo del, 

- sodelovanje pri izdelavi kalkulacij in predračunov ter obračunov izvedenih del na 

dejavnosti oskrba s pitno vodo in dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 

- skrb za razporejanje in odrejanje del zaposlenim v skladu z opravljenimi 

zdravstvenimi pregledi in ugotovitvami ter usposobljenostjo s področja varnosti in 

zdravja pri delu ter požarne varnosti, 

- izvajanje ukrepov za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu, 

- skrb za brezhibnost in varno delo delovnih strojev in naprav 

- priprava poročil nadrejenemu o vseh delovnih aktivnosti zaposlenih v tej enoti, ki 

so potekale izven rednega delovnega časa, 

- priprava in nadzor nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti 

ter sodelovanje pri presojah, 

- sodelovanje ne tehničnih pregledih in s pooblaščenimi predstavniki komunalne 

infrastrukture (PTT, elektro …), 

- preverjanje podatkov podzemnega katastra pred vnosom v GIS, 

- sodelovanje s strankami glede reševanja reklamacij, 

- sodelovanje v projektnih skupinah, 

- druga sorodna dela po navodilu nadrejenega, ki spadajo v to delovno področje. 
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2.4.3. Vodja nadzora malih komunalnih čistilnih naprav in 
praznjenja greznic 

 

- vodenje predpisanih evidenc, poročil, planov in dokumentacije za obratovanje in 

vzdrževanje MKČN, 

- nadzor nad obratovanjem malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) do 50 PE, v 

skladu z zakonodajo, 

- zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelave 

ocen obratovanja za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, v sodelovanju z 

operativnim vodjem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 

- upravljanje in sklenitev pogodb za upravljanje MKČN do 50 PE in internih 

prečrpališč za komunalne odpadne vode, 

- sodelovanje z operativnim vodjem odvajanja in čiščenja odpadnih voda glede 

vpisa novih uporabnikov v evidence, 

- osveščanje uporabnikov glede ustreznih načinov odvajanja in čiščenja komunalnih 

odpadnih in padavinskih odpadnih voda, 

- nadzor nad obratovanjem in vodenje evidenc nad drugimi individualnimi rešitvami 

odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, 

- nadzor in vodenje evidenc glede odvajanja in čiščenja padavinskih voda, 

- vzpostavitev evidence internih prečrpališč za prečrpavanje vode v javno 

kanalizacijo, 

- prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, MKČN z 

zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in MKČN iz sedmega odstavka, 

- priprava potrebne dokumentacije in vodenje evidenc za Program praznjenja 

greznic, 

- vodenje dokumentacije in evidenc za izjeme pri izvajanju storitve prevzema blata 

in greznic in MKČN, 

- izvajanje Programa praznjenja greznic, vzorčenja odpadne vode in skrb za interni 

laboratorij, 

- sodelovanje pri pripravi letnih programov, poročil, strokovnih podlag za potrebe 

ministrstev, lokalne skupnosti ter ostalih institucij, oblikovanju predlogov za 

investicijska vlaganja in uvajanju novitet v smislu izboljšav standardov ter 

tehnologije na področju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 

- sodelovanje z operativnim vodjem odvajanja in čiščenja odpadnih voda glede 

izvajanja operativnih nalog na področju ravnanja z odpadnimi vodami, 

- priprava sistemskih dokumentov s področja sistemov vodenja, sodelovanje pri 

zunanjih in notranjih presojah ter nadzor nad izvajanjem procesov, 

- sodelovanje s strankami glede reševanja reklamacij, 

- sodelovanje pri organiziranju strokovnih ekskurzij, 

- izvajanje ukrepov za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu, 

- vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo vozila, ki je v lasti družbe, 

skladno z določili splošnih aktov, 

- sodelovanje v projektnih skupinah, 

- druga sorodna dela po navodilu nadrejenega, ki spadajo v to delovno področje. 

 

 

 

2.4.4. Vodja čistilnih naprav in tehnoloških procesov 
 

- skrb za obratovanje in vzdrževanje čistilnih naprav v skladu z zakonodajo, 

- vodenje deratizacije in priprava predpisane dokumentacije, 

- izobraževanje delavcev na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter 

izvajanje deratizacije, 

- izvajanje vzorčenja in analiz (lastni nadzor) odpadne vode, skrb za interni 

laboratorij, 
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- nadzor nad obratovanjem MKČN nad 50 PE in vodenje predpisane dokumentacije, 

skrb za izvajanje obratovalnega monitoringa za dejavnost odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda, 

- vodenje vseh predpisanih evidenc, priprava poročil, planov in dokumentacije za 

obratovanje in vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture za učinkovito 

čiščenje odpadnih voda, 

- sodelovanje pri pripravi letnih programov, poročil, strokovnih podlag za potrebe 

ministrstev, lokalne skupnosti ter ostalih institucij, oblikovanju predlogov za 

investicijska vlaganja in uvajanju novitet v smislu izboljšav standardov ter 

tehnologij na področju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 

- priprava sistemskih dokumentov s področja sistemov vodenja, sodelovanje pri 

zunanjih in notranjih presojah ter nadzor nad izvajanjem procesov, 

- sodelovanje s strankami glede reševanja reklamacij, 

- sodelovanje pri organiziranju strokovnih ekskurzij, 

- izvajanje ukrepov za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu,  

- vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo vozila, ki je v lasti družbe, 

skladno z določili splošnih aktov, 

- sodelovanje v projektnih skupinah,  

- opravljanje drugih del in nalog skladno z usposobljenostjo delavca in navodili 

delodajalca. 

 

 
 

2.4.5. Koordinator elektro vzdrževanja 
 

- nadzor in vzdrževanje elektro sistema na dejavnostih gospodarskih javnih služb, 

- izdelava poročil in analiz ter nadziranje optimalne porabe električne energije na 

dejavnostih gospodarskih javnih služb, 

- nadziranje in vzdrževanje merilne elektronike, 

- načrtovanje posodobitev in razvoja elektro sistemov, 

- sodelovanje pri nadzoru delovanja računalniške in programske opreme v centru 

vodenja daljinskega nadzora, 

- poznavanje in upravljanje sistemov za daljinski nadzor, 

- sodelovanje pri nadzoru in usklajevanju del s pooblaščenimi serviserji glede 

vzdrževanja sistema daljinskega nadzora, 

- sodelovanje pri načrtovanju širjenja in razvoja sistemov za daljinski nadzor, 

- skrb za brezhibnost in varno delo delovnih strojev in naprav, 

- sodelovanje pri pripravi letnega programa dela in poročil glede vzdrževanje 

elektro naprav in telemetrije,  

- sodelovanje pri oblikovanju predlogov za investicijska vlaganja in uvajanja 

novitet v smislu izboljšav standarda  

- ter tehnologije za področje vzdrževanja elektro naprav in telemetrije.  

 

 

 

2.4.6. Elektrikar - energetik 
 

- nadzor in vzdrževanje elektro sistemov na objektih komunalne infrastrukture, 

- optimiranje porabe električne energije na kanalizacijskih sistemih  

- sodelovanje pri širitvi in razvoju telemetrijskih sistemov 

- sodelovanje pri izdelavi tehnično-tehnoloških programov podjetja 

- sodelovanje pri pripravi poročil 

- izvajanje elektroinstalacijskih del v objektih komunalne infrastrukture, 

- vodenje evidence varnega obratovanja objektov komunalne infrastrukture, 

- vodenje evidence meritev elektro instalacij, 

- pridobivanje soglasij za elektro priključke. 
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2.4.7. Strojnik komunalne mehanizacije 
 

- priprava vozila za vožnjo s pregledom o tehnični brezhibnosti vozila ter 

upravljanje z vozili in strojno opremo, 
- vodenje tehnične dokumentacije, kot so potni nalogi in delovni nalogi, v zvezi z 

upravljanjem z vozilom in dokumentacije o izvedenih delih, 

- čiščenje usedlin in odvoz teh na odlagališče, 

- čiščenje in prebijanje neprehodne kanalizacijske mreže, 

- čiščenje kanalizacijskih jaškov in zbiralnikov ter odvoz usedlin, 

- izvajanje vzdrževalnih in intervencijskih del na kanalizacijskem omrežju in čistilnih 

napravah, 

- označevanje in ustrezno zavarovanje mest posegov pri vzdrževalnih delih, 

- vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo vozila, ki je v lasti družbe, 

skladno z določili splošnih aktov, 

- poročanje o izvedenih delih in priprava potrebne dokumentacije za obračun, 

- izvajanje vzdrževalnih in intervencijskih del na objektih in napravah komunalne 

infrastrukture, 

- skrb za brezhibnost in varno delo delovnih strojev in naprav, 

- saniranje mesta opravljenega posega, 

- druga sorodna dela po navodilu nadrejenega, ki spadajo v to delovno področje. 

 

 

 

2.4.8. Kanalar 
 

- priprava vozila za vožnjo s pregledom o tehnični brezhibnosti vozila ter 

upravljanje z vozili in strojno opremo, 
- opravljanje tesarskih in zidarskih del ob vzdrževanju jaškov in komunalnih 

objektov na področju dejavnosti  odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 

- izvajanje vzdrževalnih in intervencijskih del na objektih in napravah komunalne 

infrastrukture, 

- čiščenje neprehodne kanalizacijske mreže, 

- čiščenje in odstranjevanje usedlin iz vpadnih jaškov, 

- čiščenje in vzdrževanje hišne kanalizacijske mreže, 

- označevanje in ustrezno zavarovanje mest posegov pri vzdrževalnih delih, 

- saniranje mesta opravljenega posega ter odstranitev signalizacije, 

- urejevanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in naprav gospodarske infrastrukture 

in okolice (košnja, …),  

- vzdrževanje in upravljanje črpalnih sistemov na kanalizaciji, 

- priprava materiala, orodij in pripomočkov za izvajanje del, 

- poročanje nadrejenemu o morebitni prisotnosti komunalne infrastrukture (elektro, 

PTT, KTV,..), 

- vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo vozila, ki je v lasti družbe, 

skladno z določili splošnih aktov,  

- skrb za brezhibnost in varno delo delovnih strojev in naprav, 

- druga sorodna dela po navodilu nadrejenega, ki spadajo v to delovno področje. 

 

 

 

2.4.9. Komunalec na odvajanju in čiščenju odpadnih voda 
 

- priprava vozila za vožnjo s pregledom o tehnični brezhibnosti vozila ter 

upravljanje z vozili in strojno opremo, 
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- čiščenje in vzdrževanje kanalizacijskega  omrežja, kar obsega tako pripravo mesta 

posega, z vsemi ukrepi za zavarovanje, izvedbo posega z ročnim ali strojnim 

izkopom, sanacijo voda ter zasip in saniranje v prvotno stanje, 

- priprava materiala, orodij in pripomočkov za izvajanje del, 

- opravljanje samostojnih del na omrežjih gospodarske infrastrukture in 

zahtevnejša vzdrževalna dela, 
- poročanje o izvedenih delih in priprava potrebne dokumentacije za obračun, 
- vodenje tehnične dokumentacije, kot so potni nalogi in delovni nalogi, v zvezi z 

upravljanjem z vozilom in dokumentacije o izvedenih delih, 
- čiščenje usedlin in odvoz teh na odlagališče, 
- čiščenje in prebijanje neprehodne kanalizacijske mreže, 
- čiščenje kanalizacijskih jaškov in zbiralnikov ter odvoz usedlin, 
- izvajanje vzdrževalnih in intervencijskih del na kanalizacijskem  omrežju ter 

čistilnih napravah, 
- urejevanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in naprav gospodarske infrastrukture 

in okolice (košnja …),  

- pravilno ravnanje in uporaba herbicidov pri vzdrževanju površin, 

- označevanje in ustrezno zavarovanje mest posegov pri vzdrževalnih delih, 

- saniranje mesta opravljenega posega ter odstranitev signalizacije, 

- vzdrževanje in upravljanje črpalnih sistemov na kanalizaciji, 

- poročanje nadrejenemu o morebitni prisotnosti komunalne infrastrukture (elektro, 

PTT, KTV ...), 

- skrb za brezhibnost in varno delo delovnih strojev in naprav, 

- druga sorodna dela po navodilu nadrejenega, ki spadajo v to delovno področje. 
 
 

Pogoj za zaposlitev za vse zaposlene je opravljen vozniški izpit B kategorije, za nekatera 

delovna mesta tudi izpit C kategorije in izpit za strojnika težke gradbene mehanizacije. 

 

Za zaposlene imamo organizirana letna interna izobraževanja o novostih na področju 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda in usposabljanje iz varstva pri delu in požarne 

varnosti. 

 

Pri strokovnem vodenju dejavnosti družba Kostak zagotavlja sodelovanje tako vodstva 

sektorja kot vodstva družbe in drugih strokovnih služb, kot so služba za obračun storitev 

in geodetska službe, kadra s splošno-kadrovskega in finančno-računovodskega področja 

ter zaposlenih v službi za kakovost. 

 

2.5. Druga osnovna sredstva, namenjena izvajanju javne 
službe 

Družba Kostak ima v lasti  tudi nekatera druga osnovna sredstva, ki po potrebi 

uporabljamo za izvajanje javne službe: 

- osebna in poltovorna vozila, 

- traktor John Deere, 

- priklopno vozilo 3500 kg; 

- minibager (3 – 7,5t); 

- bager, 

- rovokopač, 

- kamero ROTHENBERGER za pregledovanje in snemanje kanalskih cevi in 

priključkov do fi 300, 

- električni čistilec ROTHENBERGER za čiščenje vodnega kamna, 

- ostalo drobno orodje, kot so vibro plošče, vibronabijači, kanalizacijske 

prezračevalne naprave ter manjše priročne stroje. 
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3. OPREDELITEV NAČINA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

3.1. Način izvajanja javne službe v posameznih objektih in 
predvidene spremembe v času veljavnosti programa 

Skladno z določili veljavne Uredbe bomo tudi v prihodnje izvajali naslednje naloge javne 

službe: 

1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno 

kanalizacijo, 

2. redno vzdrževanje javne kanalizacije, 

3. prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih 

greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje, 

4. prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, 

manjšo od 50 PE, in iz malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 

21. člena Uredbe na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za 

obdelavo blata, 

5. obdelava blata, 

6. pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 

PE, 

7. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno 

kanalizacijo z javnih površin, 

8. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno 

kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti 

ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 

9. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno 

kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo 

objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska 

odpadna voda s streh, če tako določa občinski predpis, ki ureja javno službo, 

10. obveščanje uporabnikov javne službe, 

11. izdelava programa izvajanja javne službe, 

12. vodenje evidence o izvajanju javne službe, 

13. poročanje o izvajanju javne službe in 

14. priključevanje novih uporabnikov javne službe. 

 

V Prilogi 1 so podani trenutni in predvideni načini izvajanja javne službe v posameznih 

objektih in predvidene spremembe. 

 

 

 

3.2. Načrt vzdrževanja in čiščenja javne kanalizacije, z opisom 

za to predvidenih tehnologij 

Vzdrževanje in čiščenje kanalskih vodov bomo tudi v prihodnje zagotavljali v okviru 

rednega nadzora javne kanalizacije, po letnem planu oziroma intervencijsko. O 

opravljenih delih bomo vodili evidenco, ki se bo pripravila in vodila v sektorju Komunala. 

 

Dela bomo izvajali skladno z Načrtom vzdrževanja in čiščenja javne kanalizacije. 
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Tabela 10: Načrt vzdrževanja in čiščenja javne kanalizacije 

 

OPIS DEL TERMINSKI PLAN 

Pregled kanalizacijskega omrežja po potrebi 

Čiščenje kanalskih vodov 
v obdobju 5 let očiščeno celotno omrežje  v 

najemu  

Menjava pokrovov in jaškov in tesnjenje 

v primeru ropota 
po potrebi 

Deratizacija kanalizacije 2 x letno, po potrebi 

Pregled zadrževalnih bazenov 1 x mesečno 

Pregled in čiščenje razbremenilnikov, 

črpališč odpadnih vod 
2 x letno  

OPIS DEL TERMINSKI PLAN 

Dvigovanje jaškov na koto terena, 

obnova poškodovanih jaškov 
po potrebi, ob ugotovitvi neustreznega stanja 

Popravilo dotrajanih odsekov kanalizacije 
po potrebi (poškodbe ugotovljene pri čiščenju 

in pregledu kanalov s kamero) 

Snemanje kanalizacije 

 

snemanje novozgrajene kanalizacije pred 

prevzemom v najem 

Preventivni servisni pregledi črpalk 1 x letno 

Periodične elektro meritve na objektih skladno z zakonodajo 

Meritve pretokov 1 x mesečno 

Meritve količin porabljene energije 1 x mesečno 

Preizkus tesnosti kanalizacije z vodo in 

zapornimi čepi 

po potrebi - na osnovi ugotavljanja stanja 

opreme pri rednih pregledih 

Košnja trave ob objektih (prečrpališča, 

zadrževalni bazeni …) 
v poletnih mesecih, po potrebi 

Preizkus tesnosti kanalizacije z vodo in 

zapornimi čepi 

po potrebi, ob potrebnem ugotavljanju 

vodotesnosti 

 

3.3. Sistem zaznavanja izrednih dogodkov in napak v delovanju 
javnih kanalizacijskih sistemov in njihovo dokumentiranje 

Izredne dogodke in napake v delovanju javnih kanalizacijskih sistemov (puščanje 

omrežja javne kanalizacije, okvare tehnoloških sklopov, prekinitve delovanja komunalnih 

ali skupnih čistilnih naprav, delovanje razbremenilnikov in podobno) zaznavamo na 

naslednje načine: 

- pri rednih pregledih kanalizacijskega omrežja in naprav, 

- preko daljinskega nadzora na prečrpališčih za odpadne vode in čistilnih napravah, 

- z obvestilom uporabnikov. 

 

O dogodkih vodimo zapise, ki vsebujejo naslednje podatke: 

- vrsta okvare, 

- lokacija, 

- datum nastanka okvare, 

- ukrep za odpravo okvare,  

- datum odprave okvare.  

 

V kolikor ocenjujemo, da je posledica okvare na kanalizaciji, čistilni napravi ali opremi 

povzročila večje motnje v obratovanju kanalizacijskega sistema oz. čistilne naprave, o 

tem obvestimo lastnika komunalne infrastrukture, pristojne institucije in uporabnike. V 
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primeru motenj pri obratovanju ali o izpadu delovanja čistilnih naprav obveščamo tudi 

druge pristojne službe. 

 

3.4. Sistem odpravljanja napak v delovanju javnih 
kanalizacijskih sistemov in dokumentiranja odpravljanja 
napak 

V primeru napak v delovanju javnih kanalizacijskih sistemov: 

- okvara črpalke, 

- okvara druge opreme na kanalizacijskem sistemu, 

- poškodba kanalizacijske cevi, 

se le te odkriljejo pri rednem pregledu objektov in naprav, oziroma smo o njih obveščeni 

preko daljinskega nadzora nad objekti (prečrpališča, črpališča …). 

 

K odpravi vsake napake se pristopi takoj, in sicer se najprej ocenil vpliv okvare na 

delovanje celotnega sistema in ugotovil ali lahko napako odpravimo sami ali pa je 

potreben servis pooblaščenega proizvajalca opreme.  

 

O napakah se vodijo evidence (naredi se zaznamek, ki vsebuje naslednje podatke: kdaj 

je do okvare prišlo, zakaj – vzrok, predvideni ukrepi za odpravo in datum ponovnega 

normalnega obratovanja). 

 
 

3.5. Načrt ukrepov za zmanjševanje količin padavinske 
odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo 

V starejši obstoječi kanalizaciji, ki je večinoma izvedena iz betonskih cevi v mešanem 

sistemu, se padavinska voda odvaja skupaj s komunalno odpadno vodo, kar povzroča 

hidravlično obremenitev in ima negativen učinek na čiščenje take odpadne vode na 

komunalni čistilni napravi.  

 

Pri izdajanju projektnih pogojev za novogradnje in obnove kanalizacije bomo zahtevali, 

da se komunalne odpadne vode in padavinske vode ločijo in odvajajo ločeno. 

  

Kot dodaten ukrep bomo nadgradili vzpostavljen kataster streh in drugih utrjenih 

površin, s katerih se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo. S pregledom na terenu 

bomo ugotavljali dejansko stanje pri uporabnikih in jim na podlagi ugotovitev podali 

predloge o izvedbi ločenega sistema za odvajanje padavinske vode v ponikovalnico ali 

meteorno kanalizacijo, kjer bo to tehnično izvedljivo. 

 

Posebno pozornost bomo namenili: 

- ozaveščanju uporabnikov o pomenu odvajanja padavinske vode s streh in drugih 

utrjenih površin v ponikovalnico ali odvodnik oziroma o ponovni uporabi zajete 

vode, 

- projektiranju in gradnji ločenih kanalizacijskih sistemov, 

- izgradnji razbremenilnih bazenov kot začasno rešitev, da se s padavinsko vodo ne 

obremenjuje čistilnih naprav.  
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3.6. Načrt izvajanja javne službe na območjih, ki so priključeni 

na javno kanalizacijo 

 

Dela se izvajajo skladno s točko 3.2. Načrt vzdrževanja in čiščenja javne kanalizacije. 

 

V družbi Kostak vsako leto pripravimo Program dela GJS, ki vključuje tudi predlog 

investicij za obnovo in vzdrževanje kanalskih vodov. V obdobju 2017 – 2020 je 

predvidena izvedba del skladno s Tabelo 11, za obdobje naslednjih štirih let pa bomo 
skladno z zakonodajo pripravili nov načrt izvajanja javne službe.  

Tabela 11: Program investicij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
vod 

Opis investicje - OBČINA Krško  

2017 2018 2019 2020 

v EUR 
(ocena) 

v EUR 
(ocena) 

v EUR  
(groba 
ocena) 

v EUR  
(groba 
ocena) 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 598.533 671.321 685.000 685.000 

Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 447.083 582.361 540.000 540.000 

Zagotovitev možnosti priklopa na javno kanalizacijo za 
Kremen 15, 49a,...-4 (priprava projektne dokumentacije in 
izvedba del). 

42.710 2.456     

Zagotovitev možnosti priklopa na javno kanalizacijo za 
stanovanjski objekt CPB 14, Brestanica. 

12.425 0     

Zagotovitev možnosti priklopa na javno kanalizacijo za 
Cankarjeva 1, Senovo. 

14.500 0     

Obnova odseka kanalizacije Trg 2, Brestanica. 15.860 0     

Obnova in dograditev kanalizacije na odsekih:  
- sistem Krško: Ulici mladinskih delovnih brigad, odsek 
Cesta krških žrtev 94 (razbremenilnik meteornih in tujih 
vod), Kremen 2-4 
- sistem Senovo - Brestanica: Cesta 1. maja,  Bračičeva 
ulica, Partizanska, Tomšičeva in Cankarjeva ulica, Titova 
cesta (pri Gostišču Senica), Gače (nadaljevanje Dovško). 

51.550 91.950     

Ureditev ločenega sistema kanalizacije na Trgu, Brestanica 
- projektna dokumentacija in izvedba. 

2.543 55.050     

Obnova primarnega kanalizacijskega kolektorja z ustrezno 
metodo sanacije (uvlačenje nove cevi ali izvedba nogavice) 
Senovo – Brestanica od RR3 gorvodno (Titova cesta 21 do 
77, Senovo). 

74.650 87.450     

Priprava projektne dokumentacije in ureditev ločenega 
sistema odvajanja odpadnih vod v Leskovcu (Ulica 11. 
novembra, Vakselj - Lipovž). 

40.100 62.715     

Menjava pokrovov jaškov in tesnjenje v primeru ropota. 10.910 10.230     

Dvigovanje jaškov na koto terena, obnova poškodovanih 
jaškov. 

6.950 7.850     

Priprava dokumentacije in izvedba ureditev usedalnika za 
odcejanje peska in dobava naprave za čiščenje peska pri 
ZB3. 

15.600 46.835     

Identifikacija dotokov tujih vod (zaledne, padavinske, 
izviri,...) v javno kanalizacijsko omrežje. 

1.540 2.300     

Idejna zasnova sanacije mešanih kanalizacijskih sistemov v 
občini Krško. 

3.505 4.095     

Sanacija obstoječe kanalizacije - kritičnih točk (preprečitev 
vdora tujih vod s točkovno sanacijo). 

15.350 14.780     

Priprava projektne dokumentacije ter dobava in montaža 
mehanske naprave za predčiščenje odpadnih vod pri ZB5, 
ZB4, ZB3 (Krško) ter zadrževalnem bazenu pri OŠ 
Brestanica (Senovo-Brestanica). 

25.950 139.350     

Vzpostavitev in nadgradnja daljinskega nadzora nad 
obratovanjem prečrpališč odpadne vode. 

10.350 6.850     

Ukinitev usedalnika v Podbočju. 14.850 0     
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Obnova dotrajane in poškodovane kanalizacije na območju 
Krškega (Cesta 4. julija, Kolodvorska ulica, Aškerčeva 
ulica,…) ter Senovega (Ulica Senovskih borcev NOB, 
Kvedrova ulica, Prešernova ulica,...) 

15.000 15.000     

Obnova odsekov poškodovane kanalizacije. 32.500 35.450     

Prečrpališča odpadnih vod         

Izvedba klančin v prečrpališčih odpadnih vod. 8.600 7.950     

Dobava rezervnih in zamenjava črpalk iz prečrpališč 
odpadnih voda. 

22.615 24.050     

Dobava in vgradnja nivojskih stikal v prečrpališčih 
odpadnih voda (Velika vas, Krško polje, Libna, Vrbina). 

2.540 3.040     

Ureditve prečrpališča odpadnih vod Stara vas. 2.985 0     

Ureditve prečrpališča odpadnih vod Veniše. 3.500 0     

Čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 151.450 88.960 145.000 145.000 

SČN Vipap - mehansko predčiščenje in naprava za sprejem 
grezničnih odplak  

    

Dobava in vgradnja puhala na mehanskem predčiščenju 
odpadnih voda Krško. 

6.500 0     

Dobava in vgradnja črpalke za prečrpavanje grezničnih 
odplak na objektu za sprejem grezničnih gošč in muljev iz 
MKČN. 

4.850 0     

Dobava kontejnerjev za zbiranje odpadkov iz mehanskega 
predčiščenja in na septiki. 

3.105 0     

Uredite objekta septika - strop. 2.650 0     

Investicijsko vzdrževalna dela skladno s potrebami na 
mehanskem predčiščenju odpadnih voda Krško in objektu 
septika. 

2.450 12.435     

KČN Brestanica 
  

    

Dobava in vgradnja črpalk na vhodnem črpališču (pod 

gradom) za KČN. 
5.500 0     

Izvedba potrebnih investicijsko vzdrževalnih del na podlagi 
pregleda ob zaustavitev delovanja KČN Brestanica.  11.450 3.650     

Generalni servis KČN - dobava in vgradnja merilno 
regulacijske opreme - prioritete po potrebi (pH sonda, 
nivojske sonde, črpalke za prečrpavanje vode iz 
zalogovnika za povratno in odvišno blato, peristaltična 
črpalka za dehidracijo odvišnega blata, merilec pretoka v 
enoti za dehidracijo odvišnega blata, merilec pretoka na 
iztoku, mešalo za denitri fazo v aeracijskem bazenu, …). 

8.450 18.850 

    

Sanacija jaška pod gradom Brestanica - zatesnitev ali 
črpalka (kjer je vgrajen merilec dotoka na KČN 
Brestanica). 

3.480 0     

Izvedbe hidravlično-procesne optimizacije na KČN. 2.540 0     

Dobava in vgradnja puhala za mehansko predčiščenje. 8.560 0     

Dobava in vgradnja puhal in difuzorjev za vpihovanje 
kisika v aeracijski bazen. 

26.735 11.250     

Dobava in vgradnja sit za tračno prešo. 4.750 0     

Dobava in vgradnja vijačne črpalke za prečrpavanje 
polielektrolita v enoti za dehidracijo blata. 

3.800 500     

Nadgradnja daljinskega nadzora nad obratovanjem KČN 
(merilno procesno obratovalna oprema). 

4.250 1.350     

Dobava in vgradnja merilca suspendiranih snovi na iztoku 
iz KČN. 

0 4.500     

Dobava in vgradnja črpalke za prečrpavanje povratnega 
blata na KČN. 

3.635 0     

Dobava kontejnerjev za zbiranje odpadkov iz mehanskega 
predčiščenja. 

1.850 0     

Dobava in vgradnja mešala v bazen za odvišno blato. 4.500 0     

Izvedba nadstreška nad kontejnerjem za dehidrirano blato. 2.450 8.650     

Razna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela, nujna 
za izvedbo nemotenega obratovanja KČN. 

4.850 8.850     

Ureditev izpiranja naprave za mehansko predčiščenje 
(zalogovnik, črpalka, filter). 

        

Dobava črpalke za doziranje polielektrolita na enoto za 
dehidracijo blata (tračna preša). 

        

Dobava motornega pogona mostu s pripadajočo opremo 
na KČN Brestanica 
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MKČN Podbočje 
  

    

Ureditev nadstreška nad mehanskim predčiščenjem. 3.200 0     

Izvedba dodatnih vrat v ograji za transport kontejnerja z 
odpadki iz mehanskega predčiščenja.  

1.250 0     

Izvedba zatesnitve in toplotne izolacije kontejnerja. 3.650 0     

Projektantska rešitev za preprečitev vdora vode iz potoka 
Sušica v MKČN. 

1.580 0     

Dobava in vgradnja merilca nivoja v zalogovniku 
mehansko očiščene vode in v zalogovnik vode za izpiranje 
naprave za mehansko predčiščenje. 

6.875 6.875     

Ureditev izpiranja naprave za mehansko predčiščenje. 1.605 2.350     

Optimizacija delovanja naprave za mehansko predčiščenje. 3.500 0     

Nadgradnja daljinskega nadzora nad obratovanjem MKČN. 3.850 500     

Dobava in vgradnja merilca pretoka na iztoku iz MKČN. 0 3.600     

Ureditev dostopne poti in območja okoli pokrovov MKČN. 2.950 0     

Dobava in vgradnja zalogovnika za vodo za vzdrževanje 
merilno-vzorčevalne opreme.   

985 0     

Razna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela, nujna 
za izvedbo nemotenega obratovanja KČN. 

5.650 5.600     

 

Opis investicje - OBČINA Kostanjevica na Krki 

2017 2018 2019 2020 

v EUR 
(ocena) 

v EUR 
(ocena) 

v EUR  
(groba 
ocena) 

v EUR  
(groba 
ocena) 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN 
PADAVINSKIH ODPADNIH VODA 29.002   29.500   29.500   30.000   

ODVAJANJE ODPADNE VODE 19.604   19.235   
20.000   20.000   

Menjava pokrovov jaškov in tesnjenje v primeru ropota. 1.050   1.000   

Dvigovanje jaškov na koto terena, obnova poškodovanih 
jaškov. 750   650   

Izgradnja revizijskega jaška na mestu priklopa na javno 
kanalizacijsko omrežje na Resljevi ulici. 1.450   0   

Izvedba priključitve na novo kanalizacijo - industrijska 
cona Krška cesta. 1.350   2.400   

Zagotovitev možnosti priklopa na javno kanalizacijo. 2.500   2.450   

Obnova in dograditev kanalizacije skladno s potrebami na 
terenu.  2.805   3.050   

Dobava rezervnih črpalk in zamenjava črpalk v 
prečrpališčih odpadnih voda. 4.500   5.850   

Izgradnja fekalne kanalizacije na lokaciji Globočice pri 
Kostanjevici.                0   0   

Nadgradnja avtomatike v prečrpališčih za odpadne vode. 949   1.050   

Nadgradnja obstoječega katastra. 1.500   500   

Postavitev ali popravilo ograj okoli internih prečrpališč. 1.250   835   

Dobava in vgradnja nivojske sonde za prečrpališče 
odpadnih vod. 650   650   

Nepredvidena - intervencijska dela, skladno s potrebami na 

terenu. 850   800   

ČISTILNE NAPRAVE 9.398   10.265   
9.500 10.000 

Izvedba analiz kakovosti odpadne vode in priprava 
posnetka dejanskega stanja na KČN Kostanjevica. 850   0   

Priprava strokovnega mnenja za učinkovitejše 
odstranjevanje dušikovih spojin na KČN Kostanjevica. 1.050   0   

Dobava in vgradnja mešala na KČN Kostanjevica. 1.525   0   

Avtomatizacija doziranja FeCl3. 780   0   

Generalni servis KČN Kostanjevica na Krki - dobava in 
vgradnja merilno regulacijske opreme (merilec pretok v 
izravnalnem bazenu, pH sonda, O2 sonda, nivojske sonde, 
črpalke za prečrpavanje vode iz zalogovnika za odvišno 
blato, merilnik temperature, …). 4.008   4.385   

Vzpostavitev internega recikla vode (vračanje vode iz 
aeracije v denitrifikacijo) 0   1.250   
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Dobava in vgradnja plovnega stikala v vhodnem črpališču. 0   850   

Dobava in vgradnja puhal za vpihovanje kisika v selektor in 
aeracijski bazen. 0   3.430   

Ureditev priročnega laboratorija v prostoru 1.02 (omara, 
miza in umivalnik) v KČN Kostanjevica.     0   0   

Dobava in vgradnja puhala za prezračevanje peskolova. 0   0   

Izvedbe hidravlično-procesne optimizacije na KČN 
Kostanjevica. 935   0   

Dobava opreme za vzpostavitev obratovanja druge linije 
KČN Kostanjevica na Krki. 0   0   

Nadgradnja daljinskega nadzora. 0   0   

Dobava in vgradnja merilca pretoka na iztoku iz KČN 
Kostanjevica. 0   0   

Dobava in vgradja merilca suspendiranih snovi na iztoku iz 
KČN. 0   0   

Nepredvidena - intervencijska dela, skladno s potrebami na 
terenu. 250   350   

 

3.7. Načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se 
komunalna odpadna voda odvaja v nepretočne greznice 

Obvezna storitev javne službe za objekte iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v 

nepretoče greznice, je prevzem celotne količine odpadne vode in njeno čiščenje, ki je 

zagotovljeno na na skupni čistilni napravi Vipap Videm Krško (v nadaljevanju SČN Vipap). 

Storitve prevzema odpadne vode iz nepretočnih greznic izvajamo v sklopu programa 

praznjenja greznic in MKČN, ki je podan v tabeli 12 oz. po predhodnem naročilu 
uporabnika.  

Na območju občin Krško in Kostanejvica na Krki ni evidentiranih stavb z nepretočnimi 
greznicami, do katerih ni mogoč dostop s cestnim motornim vozilom. 

 

3.8. Načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se 
komunalna odpadna voda odvaja v MKČN, z zmogljivostjo 
manjšo od 50 PE 

V tej točki opredeljujemo način izvajanja javne službe za male komunalne čistilne 
naprave z zmogljivostjo manjšo do 50 PE, kot tudi za obstoječe greznice. 

Obvezna storitev javne službe za objekte, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja 

v MKČN, z zmogljivostjo manjšo od 50 PE je prevzem blata ter njegova obdelava na 

območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata – 

SČN Vipap. MKČN ter obstoječe greznice bomo praznili po terminskem planu, ki je podan 

v tabeli 12 in je pripravljen po naseljih. Uporabnike bomo pisno obvestili o terminu 

praznjenje, in sicer enkrat na tri leta. V primeru potrebe po dodatnem praznjenju MKČN, 

v odvisnosti od zmgoljivosti in tipa MKČN, pa bomo dodatno praznjenje izvedli po 
predhodnem naročilu uporabnika. 

Tabela 12: Terminski plan praznjenja obstoječih greznic in MKČN 

Naselje 
št. greznic / 

MKČN 
2017 2018 2019 2020 

ANOVEC 22     x   

ANŽE 13     x   
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APNENIK POD VELIKIM TRNOM 12 x     x 

APNENIK PRI VELIKEM TRNU 12 x     x 

ARDRO PRI RAKI 12 x     x 

ARMEŠKO 42     x   

AVGUŠTINE 9 x     x 

BRESTANICA 39     x   

BREZJE PRI DOVŠKEM 22 x     x 

BREZJE PRI RAKI 9 x     x 

BREZJE PRI SENUŠAH 20 x     x 

BREZJE V PODBOČJU 4 x     x 

BREZOVICA V PODBOČJU 13 x     x 

BREZOVSKA GORA 27 x     x 

BRLOG 4 x     x 

BROD V PODBOČJU 15 x     x 

BUČERCA 16 x     x 

CELINE 9 x     x 

CESTA 19     x   

CIRJE 22 x     x 

ČREŠNJEVEC PRI OŠTRCU 7     x   

ČREŠNJICE NAD PIJAVŠKIM 7 x     x 

ČRETEŽ PRI KRŠKEM 14 x     x 

ČRNEČA VAS 29 x     x 

DALCE 2 x     x 

DEDNI VRH 1     x   

DOBE 24     x   

DOBRAVA OB KRKI 17     x   

Naselje 
št. greznic / 

MKČN 
2017 2018 2019 2020 

DOBRAVA POD RAKO 2     x   

DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI 6     x   

DOBROVA 25 x     x 

DOL 7   x     

DOLENJA LEPA VAS 3 x     x 

DOLENJA VAS PRI RAKI 12 x     x 

DOLENJI LESKOVEC 66 x     x 

DOLGA RAKA 10     x   

DOLNJA PREKOPA 55 x     x 

DOLŠCE 23     x   

DOVŠKO 37   x     

DRENOVEC PRI LESKOVCU 17 x     x 

DRNOVO 10 x     x 

DUNAJ 10     x   

FRLUGA 1 x     x 

GLOBOČICE PRI KOSTANJEVICI 18     x   

GMAJNA 29 x     x 
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GOLEK 35 x     x 

GORA 19 x     x 

GORENJA LEPA VAS 11     x   

GORENJA VAS PRI LESKOVCU 1     x   

GORENJE DOLE 1 x     x 

GORENJI LESKOVEC 21   x     

GORICA 29   x     

GORICA PRI RAZTEZU 3   x     

GORNJA PREKOPA 24   x     

GORNJE PIJAVŠKO 14   x     

GRADEC 3   x     

GRADIŠČE PRI RAKI 2     x   

GRADNJE 6 x     x 

GRIČ 11   x     

GRŽEČA VAS 21   x     

GUNTE 4   x     

HRASTEK 3     x   

IVANDOL 8   x     

IVANJŠE 5   x     

JABLANCE 11   x     

JELENIK 15   x     

JELŠE 16   x     

KALCE 10     x   

KALCE-NAKLO 28   x     

KALIŠOVEC 8   x     

KARLČE 2   x     

Naselje 
št. greznic / 

MKČN 
2017 2018 2019 2020 

KOBILE 7   x     

KOČARIJA 14   x     

KOČNO 3   x     

KOPRIVNICA 31   x     

KORITNICA 5   x     

KOSTANJEK 27     x   

KOSTANJEVICA NA KRKI 23   x     

KREMEN 24   x     

KRŠKO 77   x     

KRŽIŠČE 10   x     

LESKOVEC PRI KRŠKEM 34   x     

LIBELJ 6   x     

LIBNA 39 x     x 

LOKE 16   x     

LOKVE 14   x     

LOMNO 14   x     

MALE VODENICE 11     x   
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MALENCE 10   x     

MALI KAMEN 61     x   

MALI KOREN 6     x   

MALI PODLOG 16     x   

MALI TRN 13   x     

MALO MRAŠEVO 30     x   

MIKOTE 17     x   

MLADJE 6   x     

MRČNA SELA 26   x     

NEMŠKA GORA 2     x   

NEMŠKA VAS 7   x     

NOVA GORA 21   x     

OREHOVEC 41   x     

OSREDEK PRI TRŠKI GORI 18   x     

OŠTRC 40   x     

PESJE 19     x   

PIJANA GORA 2     x   

PLANINA PRI RAKI 12   x     

PLANINA V PODBOČJU 1     x   

PLETERJE 46     x   

PODLIPA 13     x   

PODSTRM 3   x     

PODULCE 30     x   

POVRŠJE 9     x   

PREMAGOVCE 3     x   

PRESLADOL 32   x     

Naselje 
št. greznic / 

MKČN 
2017 2018 2019 2020 

PRISTAVA OB KRKI 8     x   

PRISTAVA POD RAKO 2   x     

PRISTAVA PRI LESKOVCU 23     x   

PRUŠNJA VAS 8     x   

RAKA 85 x     x 

RAKA 15         

RAVNE PRI ZDOLAH 46 x     x 

RAVNI 12   x     

RAVNO 11   x     

RAZTEZ 18   x     

REŠTANJ 52 x     x 

ROŽNO 47 x     x 

RŽIŠČE 4   x     

SAJEVCE 5     x   

SELA PRI RAKI 33   x     

SELCE PRI LESKOVCU 11     x   

SELO 4   x     
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SENOVO 127 x     x 

SENOŽETE  1   x     

SENUŠE 39   x     

SLINOVCE 9     x   

SLIVJE 4     x   

SMEČICE 7   x     

SMEDNIK 13     x   

SPODNJA LIBNA 14     x   

SPODNJE DULE 22 x     x 

SPODNJE PIJAVŠKO 9   x     

SPODNJI STARI GRAD 3 x     x 

SREDNJE PIJAVŠKO 4   x     

SREMIČ 44     x   

STARI GRAD V PODBOČJU 12   x     

STOLOVNIK 48   x     

STRANJE 5     x   

STRAŽA PRI KRŠKEM 5   x     

STRAŽA PRI RAKI 32   x     

STRMO REBRO 2     x   

ŠEDEM 33     x   

ŠUTNA 29 x     x 

TRŠKA GORA 46     x   

VELIKA VAS PRI KRŠKEM 4     x   

VELIKE VODENICE 14   x     

VELIKI DOL 27     x   

VELIKI KAMEN  52     x   

Naselje 
št. greznic / 

MKČN 
2017 2018 2019 2020 

VELIKI PODLOG 60   x     

VELIKI TRN 22     x   

VELIKO MRAŠEVO 44 x     x 

VENIŠE  16 x     x 

VIDEM 2     x   

VIHRE  1 x     x 

VOLOVNIK  19     x   

VRBINA 2     x   

VRBJE 1   x     

VRH PRI POVRŠJU  16     x   

VRHULJE 8     x   

VRTAČA 2   x     

ZABORŠT 2     x   

ZABUKOVJE PRI RAKI 16     x   

ZALOKE 10   x     

ZDOLE 82 x     x 

ŽABJEK V PODBOČJU 11     x   
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ŽENJE 14     x   
*predvideni plan praznjenja obstoječih greznic in MKČN 

Med obvezne storitve javne službe spada tudi pregled MKČN, ki ga izvajamo enkrat na tri 

leta, o čemer uporabnike 14 dni prej obvestimo. Prvi pregled izvedemo prvo leto po 

izvedbi prvih meritev. O pregledu izdamo Poročilo o pregledu male komunalne čistilne 

naprave, z zmogljivostjo manjšo od 50 PE. 

 

MKČN in obstoječe greznice, ki s specialnim motornim vozilom niso dostopne, imamo  

evidentirane in  njihovo praznjenje zagotovljamo s traktorjem ter traktorsko cisterno.  

Tehnično nedostopne objekte, kjer praznjenje ne bo mogoče, bomo posebej evidentirali 

ter lastnike objekta obvestili, da morajo sami izpraznit MKČN oz. greznico ter njeno 

vsebino predati nam, saj je v takem primeru obveznost izvajalca javne službe le čiščenje 

blata oz. odpadne vode iz MKČN ter greznice. Na podlagi prevzete komunalne odpadne 

vode oz. blata bomo lastniku izdali pisno potrdilo o datumu ter prevzetih količinah, kot je 

navedeno v Uredbi. 
 

3.9. Načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se 
komunalna odpadna voda odvaja v MKČN iz petega 
odstavka 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode 

V petem odstavku 21. člena so opredeljenje MKČN, z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 

PE. Za te MKČN je obvezna storitev javne službe prevzem blata ter njegova obdelava na 
območju komunalne čistilne naprave, ki je ustrezno opremljena – SČN Vipap.  

Prevzem blata iz navedenih MKČN bomo izvajali skladno s terminskim planom 

praznjenjam, ki je podan  v tabeli 12, in sicer enkrat na tri leta, o čemer bomo pisno 

obvestili uporabnike. Vsa dodatna praznjenja se bodo izvajala v skladu z predhodnim 
naročilom uporabnika, glede na zmogljivost oziroma tip MKČN. 

Na območju občin Krško in Kostanejvica na Krki ni evidentiranih takih objektov, ki bi bili 
nedostopni za cestna motorna vozila. 

 

3.10. Način zagotavljanja obdelave blata  

Na KČN Brestanica prevzemamo blato iz KČN Kostanjevica na Krki in ga tam 

dehidriramo. Na KČN Brestanica se bo prevzemalo tudi blato iz MKČN Podbočje.  

 

Blato iz MKČN (predvsem hišne) prevzemamo na SČN Vipap. Kot upravljavci (M)KČN 

imamo pripravljen Načrt gospodarjenja z blatom in odpadki iz (malih) komunalnih 

čistilnih naprav.  

 

O prevzemu in ravnanju z blatom se vodi ustrezna evidenca. 

 
Priloga 2: Načrt gospodarjenja z blatom in odpadki iz (malih) komunalnih čistilnih naprav 
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3.11. Načina obveščanja uporabnikov javne službe  

Uporabnike storitev javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo ter lastnike ali 

upravljavce nepretočnih greznic, obstoječih greznic, MKČN z zmogljivostjo do 50 PE in 

MKČN iz petega odstavka 21. člena Uredbe, bomo obveščali skladno s 25. členom 

Uredbe. 

 

O rednem praznjenju ter prevzemanju blata iz obstoječih greznic in malih čistilnih naprav 

bomo uporabnike storitev obveščali: 

- z neposrednim naslavljanjem obvestil do uporabnikov, 

- na zadnji strani računov za obračun komunalnih storitev, 

- preko spletne strani družbe: www.kostak.si, 

- s pomočjo oddaj na lokalni Ansat TV. 

 

Za poročanje o izrednih dogodkih se bomo posluževali sredstev javnega obveščanja. 

 

 

3.12. Načrt izvajanja posebnih storitev z uporabo javne 
infrastrukture 

Za prekomerno obremenjene vode bomo zagotavljali prevzem na skupni čistilni napravi 

Vipap Videm Krško.  

 
 

 
4. POGOJI IN ČASOVNI NAČRT IZVAJANJA POSAMEZNIH 

OBVEZNIH STORITEV JAVNE SLUŽBE 
 

Izvajanje javne službe bo potekalo skladno z zahtevami zakonodaje, plana del, 

terminskega plana praznjenja obstoječih greznic in MKČN ter potreb na terenu. Časovni 

načrt izvajanja del je opredeljen v predhodno navedenih točkah. 

 

Operativna dela in naloge, ki jih družba opravljala na področju dejavnosti odvajanja in 

čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda so: 

 

1. na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo: 

 vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije; 

 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v 

javno kanalizacijo s streh in javnih površin; 

 odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode; 

 čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob. 

 

2. na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo: 

 redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelava njihove vsebine na 

komunalno čistilno napravo; 

 prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter greznic pri uporabnikih 

storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri leta; 

 izvajanje pregledov MKČN ter izdelavo Poročila o pregledu male komunalne 

čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE; 

 izdaja potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in 

čiščenje komunalne odpadne vode. 

 

3. ostale naloge: 

 prevzem blata iz čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata; 
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 predelava in odstranjevanje blata v skladu s predpisi; 

 izdelava načrta ravnanja z blatom, kamor se vključi ravnanje z blatom (malih) 

komunalnih čistilnih naprav; 

 obveščanje lastnikov in upravljavcev nepretočnih greznic, obstoječih greznic in 

upravljavcev MKČN o čistilni napravi, na kateri se obdelujeta odpadna voda in 

blato, o rokih in času praznjenja greznic in MKČN, o načinu obdelave 

prevzetega blata in drugih pogojih praznjenja greznic in MKČN; 

 priprava letnega Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; 

 vodenje evidenc skladno z zakonodajo; 

 poročanja:p 

o pročanje o izvajanju dejavnosti DDD, 

o poročanje o MKČN, 

o poročanje na Statistični urad RS, 

o poročenje o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih 

voda na IJSVO, 

 spremljanje obratovanja prečrpališč odpadnih vod in čistilnih naprav s 

sistemom daljinskega nadzora;  

 priprava letnega Poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto. 

 

Prav tako bomo izvajali ostale dejavnosti, ki so tesno povezane z odvajanjem in 

čiščenjem komunalne in padavinske odpadne vode, in sicer: 

1. izdaja projektnih pogojev, soglasij, smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki 

urejajo graditev objektov in urejanje prostora ter izdelava in vodenje katastra; 

2. obračun komunalnih storitev. 

 


