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UVOD
Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je narejen v skladu z
18. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS,
št. 88/2011).
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je v skladu z določbami
Zakona o varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in
naprave, potrebni za izvajanje te javne službe (javna kanalizacija), so infrastruktura lokalnega
pomena. Občina je dolžna zagotoviti izvajanje javne službe tudi skladno s predpisi, ki urejajo
gospodarske javne službe.
Eko-park izvaja storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju
celotne občine Lendava, za naselje Hotiza pa tudi storitve čiščenja. Čiščenje odpadne
komunalne in padavinske odpadne vode na območju celotne občine Lendava, razen za
naselje Hotiza, izvaja Čistilna naprava Lendava d.o.o. (ČNL d.o.o.).
Javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se izvaja v skladu
s tem programom. Program izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode je izdelal izvajalec GJS EKO-PARK d.o.o. Lendava v
sodelovanju z lastnikom sistema Občino Lendava.
Predpisi, ki določajo način izvajanja te GJS v občini Lendava:
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine
Lendava (UL RS, št. 61/2014),
 Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (UL RS, št. 108/2001)
 Odlok o lokalnih GJS v občini Lendava (UL RS, št. 94/2005).
Pri opremljanju območij s kanalizacijskim omrežjem je potrebno slediti Operativnemu
programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju OP), za obdobje
do leta 2017, ki izhaja iz:
 Nacionalnega programa varstva okolja (UL RS, št. 83/1999),
 Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (UL RS št. 2/2006),
 Zahteve iz 17. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21.05.1991 o čiščenju
komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.05.1991) po izdelavi programa za
izvajanje te direktive in Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
komunalnih ČN (UL RS št. 45/2007 in 63/2009).
Občina Lendava je leta 2014 sprejela novi Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 61/2014).
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1. OSNOVNI PODATKI
1.1 Izvajalec javne službe
V naselju Hotiza Eko-park d.o.o. Lendava izvaja javno službo odvajanja in čiščenja.
Tabela: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode
OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU (Vir: Redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra,
15.11.2013)
datum vpisa subjekta v
18.5.2004
sodni register:
matična številka:
1953524000
davčna številka:
SI87430401
firma:
EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje
ÖKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalat
skrajšana firma:
EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
sedež:
Lendava
poslovni naslov:
Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava - Lendva
pravnoorganizacijska
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
oblika:
osnovni kapital:
509.356,30 EUR
Upravljanje JP
Svet družbenic; Anton Törnar; predsednik
Organi JP
Nadzorni svet: Branko Lovrak, predsednik
Skupščina JP; Aleš Kozar, predsednik
Vrsta zastopnika:
Direktor: Jožef Gerenčer
Ustanovitelj:
Občina Lendava
Lastništvo:
81,5479 % Občina Lendava
6,4519 % Občina Črenšovci
0,9018 % Občina Kobilje
1,1601 % Občina Dobrovnik
5,1653 % Občina Turnišče
2,5478 % Občina Odranci
2,2252 % Občina Velika Polana
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1.2 Območje izvajanja javne službe
Podjetje je z dnem 1.4.2014 s podpisom pogodbe prevzelo obveznost izvajanja javne službe
odvajanja in čiščenja na območju naselja Hotiza. Operativno po je naloge pričelo izvajati z
dnem 1.11.2014.
Tako bo izvajanje GJS odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode izvajalo na
celotnem območju občine Lendava, izvajanje GJS čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode pa tudi na območju naselja Hotiza. ČNL d.o.o. pa izvaja storitve GJS čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode na celotnem območju občine Lendava, razen za naselje Hotiza.
Seznam občin v katerih podjetje izvaja storitve odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske vode:

IME OBČINE

ID OBČINE

Lendava

59

MID OBČINE

Občina Lendava

MID OBČINE

IME OBČINE

11027822

IME NASELJA

ŠT. PRIKLJUČENIH
PREBIVALCEV V OKVIRU
JAVNE SLUŽBE

ŠT. PREBIVALCEV V OBČINI

10.602

MID NASELJA

11027822 Hotiza

10107997

10.051

ŠT. PREBIVALCEV V
NASELJU

ŠT. PRIKLJUČENIH
PREBIVALCEV V
OKVIRU JAVNE SLUŽBE

782

678

Ker ne razpolagamo z natančnim številom oseb, razpolagamo pa s številom priključenih
gospodinjstev, smo število priklopljenih prebivalcev ocenili po deležu priključkov.
Seznam aglomeracij
SEZNAM AGLOMERACIJ
HOTIZA

ID AGLOMERACIJE
4355

(Vir: MKO)
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1.3 Predpisi in drugi pravni akti, ki urejajo izvajanje javne službe
Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft. Lendva kot izvajalec obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je
podpisalo pogodbo o prevzemu upravljanja z dnem 1.4.2014, naloge in obveznosti v okviru
storitve javne službe na območju Hotiza pa vrši od 1.11.2014.
Za območja, opremljena z javno kanalizacijo se zagotavlja storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
okviru nameščenih zmogljivosti, s ciljem zagotavljanja nemotenega odvajanja in doseganja
zakonsko določenih parametrov čiščenja odpadnih voda.
Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06- uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD,
66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v povezavi z zakonodajo, ki
ureja gospodarske javne službe, upravljanje z vodami, prostorsko načrtovanje, graditev
objektov, javno zasebno partnerstvo, ipd.
Predpisi, ki določajo način izvajanja javne službe so:
- Zakon o varstvu okolja (ZVO‐1) (Ur.l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006,
39/2006, 49/2006, 66/2006, 112/2006, 33/2007, 57/2008, 70/2008, 108/2009, 48/2012,
57/2012),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006,
38/2010‐ZUKN, 57/2011),
- Zakon o vodah (ZV‐1) (Ur. l. RS, št. 67/2002, 110/2002, 2/2004, 41/2004, 57/2008,
57/2012),
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS, št.
88/2011, 8/2012)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012, 109/2012)
Občinski predpisi:
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lendava (UL RS, št. 94/2005)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju
Občine Lendava (Ur.l.RS 61/2014)
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1.4 Naselja, kjer se izvaja javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode
Javna služba se izvaja v vseh naseljih na območju občine Lendava.

Območje
Hotiza

Št.
odjemnikov
vode
246

Prik. na kan.
217

ni možnosti
prikolpa na
Območje
kanalizacijo
kmetijski števec
Hotiza
13
0
Vir: baza podatkov Eko-park, na dan 12.12.2016

% prikjučenosti
88,00%

nepriklopljeni vsi
29

Stopnja priključenosti na območju naselja Hotiza je 88,00%. Posebno pozornost bo potrebno
nameniti ne priključenim gospodinjstvom ter poiskati vzroke, izvesti ukrepe oz. predlagati
rešitve. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine
Lendava (UL RS, št. 61/2014), izrecno navaja, da so se na kanalizacijsko omrežje dolžni
priklopiti vsi, ki imajo za to dane možnosti.
Evidentirano število in velikost vodomerov, na dan: 12.12.2016
VODOMER
ŠTEVILO
FAKTOR
PRIKLJUČKOV OMREŽNINE
1
2
3
Priključek DN < 20
246
1
Priključek 20< DN < 40
0
3
Priključek 40< DN <50
0
10
Priključek 50< DN <65
0
15
Priključek 65< DN <80
0
30
Priključek 80< DN <100
0
50
Priključek 100< DN <150
0
100
Priključek 150 <
0
200
SKUPAJ PRIKLOPLJENI (HOTIZA)
246

VSOTA
KOLIČNIKOV
4=2x3
246
0
0
0
0
0
0
0
246

VIR: podatkovna baza Eko-park, 12.12.2016

Po podatkih iz obračuna storitev je število vseh odjemnih mest na Hotizi 246, medtem ko je
število odjemnih mest za kanalizacijo 217. Nekaj hiš ima dodatni kmetijski priklop za vodo.
Ugotavljamo, da nekateri večji odjemalci niso prejemali računov za storitve dobave vode in
odvajanje in čiščenja vode, kot so šola, vrtec, zadruga in še kdo. To bo potrebno preveriti in
uporabnike vključiti v obračun.
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Seznam naselij v katerih podjetje izvaja GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
vode:
MID OBČINE

IME NASELJA

OBČINA LENDAVA
11027822 Hotiza
SKUPAJ

MID NASELJA

ŠT. PRIKLJUČKOV
NA VODO

10107997

ŠT. PRIKLJUČKOV
NA KANALIZACIJO

246
246

217
217

1.5 Območja poselitve, kjer se izvaja javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode
Javna služba se izvaja v na območju naselja Hotiza v občini Lendava.
Slika: Prikaz kanalizacijskega omrežja Hotiza s ČN Hotiza
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2. PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH
2.1 Podatki o javnih kanalizacijskih sistemih
Kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z
njimi povezanih tehnoloških objektov, kot so: peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za
prečrpavanje odpadne vode in podobnih, ki služijo za odvajanje komunalne, industrijske in
padavinske odpadne vode na območju naselja ali njegovega dela.
V naselju Hotiza je izgrajen ločen kanalizacijski sistem. Po ločenem kanalizacijskem sistemu
se odvajajo komunalna in industrijska odpadna voda skupaj, medtem ko se padavinska voda
s sistemom ne meša.
Kanalizacijsko omrežje v občini Lendava je bilo izgrajeno med leti 2000 in 2005. Zgrajen je bil
kanalizacijski sistem in čistilna naprava:
- Kanalizacija Hotiza
- ČN Hotiza
Na čistilno napravo je priključeno naselje Hotiza in del naselja Hotiza – Ložič.
Tabela: Pregled sistema po obsegu in vrednosti

Območje

Hotiza – kanalizacija

Dolžina
kanalizacijskih
vodov (v m)

Št prečrpališč

5.939

2

Hotiza – čistilna
naprava

Št. čistilnih
naprav

Ocenjena vrednost
(po cenilnem poročilu 2014),
v€

396.851,83 €
1

235.266,29 €

Dolžina kanalizacijskega sistema po vrstah vodov
VRSTA VODA

Hotiza

DOLŽINA
VODOV (m)

ŠT.
PREČRPALIŠČ

FEKALNA
KANALIZACIJA

MEŠANI SISTEM

METEORNA
KANALIZACIJA

5.939

2

5.939

0

0

Pregled vrednosti kanalizacijskega sistema na dan cenilnega poročila december, 2014:
OBJEKT
1
2
3
4

Čistilna naprava
Kanalizacija
ČRP 1
ČRP 2
SKUPAJ

VREDNOST, €
235.266,29
372.193,94
12.957,89
11.700,00
632.118,12
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2.2 Podatki o čistilnih napravah
Izvajalec GJS je z Občino Lendava podpisal pogodbo o prevzemu upravljanja kanalizacije in
čistilne naprave z dnem 1.4.2014. Operativno je KS Hotiza opravljala naloge upravljavca
kanalizacijskega sistema in ČN Hotiza do 30.10.2014. Eko-park pa je operativno prevzel
upravljanje in vzdrževanje kanalizacije in čistilne naprave v Hotizi z dnem 1.11.2014.
Komunalne čistilne naprave
IME ČN
ČN HOTIZA

ID KČN

X

Y

ALI JE KČN OPREMLJENA ZA
SPREJEM IN ODBELAVO BLATA Z
DRUGIH ČN? [DA/NE]
NE

Čistilna naprava Hotiza je EKOROL 22, kapaciteta čistilne naprave pa je 950 enot. Čistilna
naprava je sestavljena iz naslednjih objektov:
─ Emšerjev primarni usedalnik 42,6 m3
─ Objekt biološkega čiščenja – biološki bazen 27,2 m3
─ Naknadni/sekundarni usedalnik 60,8 m3
Na čistilno napravo Hotiza (950 PE) pritekajo odpadne vode naselja Hotiza. ČN Hotiza
obratuje od leta 2000. Kanalizacijski sistem je ločen. Na ČN Hotiza ni priklopljenih večjih
onesnaževalcev, niti jih ni v samem naselju Hotiza.
ČN Hotiza je komunalna čistilna naprava, odpadna voda doteka v vstopni jašek po tlačni cevi
iz črpališča. Iz jaška teče gravitacijsko v primarni usedalnik (Emšerjev usedalnik).
V Emšerjevem usedalniku poteka v gornji komori mehansko čiščenje z usedanjem. Mulj se
usede v spodnjo komoro, mehansko očiščena voda pa odteka gravitacijsko v biološko fazo
čiščenja v kateri se nahajajo trije kontaktni bio rotorji (EKOROL-22).
Biomasa pride v kontakt z zrakom, ker se nahaja na lamelah rotorja, ki se vrti in omogoča
biomasi, da je izmenično v kontaktu z zrakom in odpadno vodo.
Iz biološke stopnje odteka odpadna voda skupaj z biološkim blatom gravitacijsko v
sekundarni usedalnik, v katerem se blato posede, voda pa očiščena odteka skozi jašek v
pretočni rokav reke Mure (stara Mura).
Posedlo blato se vrača s pomočjo črpalke v vstopni jašek na ČN, ki se nahaja pred Emšerjevim
usedalnikom.
Odvečno blato se dehidrira na mobilni centrifugi, ki jo pripelje podjetje Saubermacher, ki
nato to dehidrirano blato tudi odpelje.
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2.3 Podatki o vozilih in opremi za prevzem in prevoz komunalne odpadne vode in
neobdelanega blata iz nepretočnih greznic in MČN
EKO PARK d.o.o. Lendava uporablja za praznjenje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in
prevzem blata z naslednjimi vozili in opremo:
Inv. št. Naziv

Dat.nabave Q

Nabavna

Odpisana

Sedanja
(30.9.2016)

144 Cisterna CVC 5300

28.2.2011

1

7.168,93

2.568,82

4.600,11

2.4 Delovna mesta in naloge
Naloge vzdrževanja in upravljanja kanalizacije in ČN opravljajo ustrezno tehnično izobraženi
kadri, od tega kar dva komunalna inženirja.
Delovna mesta, število zaposlenih, pogoji za opravljanje dela:

Kvalifikacija in
kompetence
Elektrotehnik,
24 let del izkušenj

Št.
delavcev

Delovodjaadministrator

Kom. ing.,
4 leta del izkušenj

1

Vzdrževalec kom.
opreme 1

Str. tehnik,
4 let del izkušenj

1

Vodoinštalater,
4-10 let del izkušenj
Kom.ing.,
1 leto del izkušenj

3

Izdajanje projektnih pogojev,
komunikacija s strankami, dajanje
navodil za opravo napak
Vodenje evidenc uporabnikov
storitev, organiziranje delavcev na
terenu, dajanje navodil za
odpravljanje napak, nabava
materialov in vodenje skladišča,
komunikacija s strankami, izdajanje
računov
Vodenje nadzornega sistema, vodenje
evidenc infrastrukture ter popravil in
napak, dajanje navodil za odpravo
napak
Vzdrževanje in čiščenje kanalizacije

1

Vzdrževanje in čiščenje kanalizacije

Delovno mesto
Tehnični vodja

Inštalater vodovodnih
naprav
Vzdrževalec
komunalne opreme 2
SKUPAJ

1

NALOGE DELOVNEGA MESTA

7

Izvajalec GJS z istimi zaposlenimi opravlja javno službo na območju kanalizacije Lendava kot
tudi na kanalizaciji in čistilni napravi Hotiza. Angažiranost zaposlenih pri izvajanju GJS
odvajanja in čiščenja v Hotizi ocenjujemo, da je v deležu cca 3%.
Plan zaposlitev 2017 (JS odvajanje):
Delovno mesto
Inštalater vodovodnih naprav
SKUPAJ

Plan 2017
+1
+1

Poleg delavcev, ki so neposredno zaposleni na kanalizaciji, je pri stroških, ki obremenjujejo to
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stroškovno mesto potrebno upoštevati tudi posredne stroške zaposlenih (splošne službe in
direktorja) ter neposredne in posredne stroške, ki nastajajo vezani na opravljanje te
dejavnosti.

2.5 Osnovna sredstva za izvajanje javne službe
Pri izvajanju javne službe razpolagamo z osebnimi vozili, prenosnimi črpalkami, ročnim
orodjem in drugimi orodji. Večina opreme je bila nabavljena v letu 2010 s tem, da se del
opreme in strojev uporablja na SM kanalizacija kot tudi na SM voda. Med to opremo spada
npr. varilni aparat, tovorna vozila, sabljasta žaga.
Če upoštevamo delitev stroškov po SM, predvidevamo, da bo ta oprema na SM kanalizacija
Hotiza angažirana 5 %.
Pregled osnovnih sredstev na dan 30.9.2016 (JS odvajanje):
Inv. Naziv
št.
101 Aparat za merjenje
prisotnosti plinov
114 Dihalni aparat za reševanje z
masko
144 Cisterna CVC 5300
148 Potopna črpalka MAT6L
78 Tovorno vozilo-BERLINGO
First FG HDI 75 800
97 Varilni aparat VARIN 1705
102 Tovorno vozilo Kangoo
Expression dci 85
113 Tovorno vozilo Citroen
Berlingo 1,4
125 Kombi kladivo TE 70 ATC
161 Metro 22 komplet 16/22
SKUPAJ

Dat.nabave

Q Nabavna

Odpisana

Sedanja

24.3.2010 1

1.483,66

1.335,42

148,24

26.7.2010 1

560,30

467,00

93,30

28.2.2011 1
14.11.2011 1
17.7.2009 1

7.168,93
1.425,00
6.854,17

2.568,82
807,50
3.541,44

4.600,11
617,50
3.312,73

11.1.2010 1
12.4.2010 1

519,61
10.915,83

484,96
9.642,29

34,65
1.273,54

14.6.2010 1

3.750,00

3.187,50

562,50

13.12.2010 1
3.2.2012 1

1.590,00
1.059,30
35.326,80

1.192,50
397,50
547,46
511,84
23.774,89 11.551,91

Izvajalec GJS z istimi sredstvi opravlja javno službo na območju kanalizacije Lendava kot tudi
na kanalizaciji in čistilni napravi Hotiza. Angažiranost sredstev pri izvajanju GJS odvajanja in
čiščenja v Hotizi ocenjujemo, da je v deležu cca 3%.
2.6 Cene obveznih storitev javne službe
Cene, ki se trenutno uporabljajo so naslednje:
ŠIFRA

SKUPINA

002001

201

OKOLJSKA DAJATEV - VODA*

0,05282

M3

002004

201

OKOLJSKA DAJATEV - VODA*

0,52825

M3

004001

401

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

0,3799

M3

009001

901

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

0,6259

M3

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - HOTIZA

0,5120

M3

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA**

1,0000

M3

009006
009005

903

NAZIV

CENA, €

EM
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004005
012006

403

ODVAJANJE ODPADNIH VODA**

1,0000

M3

OMREŽNINA KANALIZACIJSKO OMREŽJE

3,942/MESEC DN20

OMREŽNINA ČN HOTIZA

2,205/MESEC DN20

KS Hotiza je imela oblikovano le ceno čiščenja, ki vsebuje stroške tako odvajanja kot čiščenja.
Izvajalec GJS Eko-park d.o.o. Lendava trenutno uporablja cene, ki jih je potrdil občinski svet
Občine Lendava in veljajo od 01.02.2016 naprej.

3. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3.1 Način izvajanja javne službe v posameznih stavbah in predvidene spremembe
Na področju, kjer je zgrajen javni kanalizacijski sistem (Hotiza in Hotiza – Ložič) se izvajajo
naloge povezane z odvajanjem in čiščenjem komunalne in padavinske odpadne vode.

3.2 Vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije
Kanalizacijski sistem obsega cca 5.939 m cevovodov, 2 prečrpališči in 1 ČN, ki se uporabljajo
od leta 2000.
Občasno se v kanalizacijskem sistemu pojavljajo različni predmeti, predvsem krpe, obleke in
podobno, zaradi česar je potrebna stalna kontrola prečrpališč in čiščenje le-teh, kakor tudi
delov na ČN.
Predvidena vzdrževalna dela in čiščenje kanalizacijskega omrežja se bo na območju izvajanja
javne službe zagotavljalo z izvajanjem čiščenja prehodnih in neprehodnih kanalov, vizualne
kontrole kanalov, deratizacije in popravila revizijskih jaškov ter vstopnih odprtin. Čiščenje
kanalskih vodov in TV pregledov bodo po potrebi izvajali ustrezno opremljeni podizvajalci.
Terminski plan opravil
VRSTA OPRAVILA
KONTROLA NORMALNE PREPUSTNOSTI KANALOV NA DOTOKU
KONTOLA CEVNIH POVEZAV MED POSAMEZNIMI BAZENI IN IZTOČNEGA
KANALA
KONTROLA ČRPALKE ZA PREČRPAVANJE MULJA IN ZAKLJUČNEGA
USEDALNIKA
KONTROLA DELOVANJA ELEKTROMOTORNIK POGONOV
KONTROLA KOLIČINE PLAVAJOČEGA MULJA V EMŠERJEVEM USEDALNIKU
KONTROLA PLAVAJOČEGA MULJA V NAKNADNEM USEDALNIKU
KONTROLA POGONSKIH VERIG
MAZANJE VERIGE
RAZNA PRAZNJENJA JAŠKOV/USEDALNIKOV
ZAMENJAVA MASTI V LEŽAJIH

PLAN OPRAVIL
1 x tedensko
1 x tedensko
1 x tedensko
1 x tedensko
1 x tedensko
1 x tedensko
1 x tedensko
1 x mesečno
1 x mesečno
1 x letno

V letu 2017-2020 nas pri vzdrževanju kanalizacijskega sistema čakajo predvsem naslednje
naloge:
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Zamenjava valjev ekorol na ČN Hotiza
Sanacija betonskih delov na ČN Hotiza
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Nadzorni sistem (način nadzora nad napakami in njihovo dokumentiranje)

V času rednega dela se vršijo vizualni pregledi in opravljajo potrebna vzdrževalna in
upravljalna dela tako na kanalizacijskem omrežju kot objektih in ČN Hotiza. Vizualni pregledi
se izvajajo v skladu s planom obratovalnega nadzora, ki ga je določil upravljavec.
Dokumentiranje napak se vodi dnevnik, ki se hrani pri upravljavcu. O izvedenih posegih se
vodi evidenca posegov.

3.3 Ukrepi za odpravljanje napak
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Lendava
(UL RS, št. 61/2014) izrecno navaja, da spuščanje padavinske odpadne vode v javno
kanalizacijo ni dovoljeno. Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja Medobčinski inšpektorat
občine Lendava.
Izdelan je plan preventivnega in kurativnega vzdrževanja in čiščenja kanalizacijskega sistema.
O izvedenih preventivnih in kurativnih posegih se vodi evidenca posegov.
Na prečrpališčih, zadrževalnih bazenih in cevovodih se v primeru okvare takoj pristopi k
odpravi pomanjkljivosti, v primeru pogostejših napak oziroma okvar, pa se izdela letni plan
investicijskega vzdrževanja.

3.4 Načrt ukrepov za zmanjšanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo
Predvideni ukrepi za zmanjševanje vtoka meteornih in talnih voda v kanalizacijskih sistem so:
- kontrola in preprečitev nedovoljenih izpustov meteornih voda v ločen kanalizacijski
sistem po vaseh
3.5 Načrt izvajanja javne službe na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija
Na področju, kjer je zgrajen javni kanalizacijski sistem se nastale komunalne odpadne vode
odvajajo na čistilno napravo.
3.6 Načrt izvajanja javne službe za stavbe, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v
nepretočne greznice
Skladno z določili uredbe, se mora na območju izvajanja javne službe, kjer ni javne
kanalizacije, zagotavljati redno praznjenje vsebine nepretočnih greznic in obdelavo le teh na
čistilni napravi ter vodenje evidenc.
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda določa,
da na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija s čistilno napravo in je na njo možno
priključiti objekt, ni dovoljeno graditi greznic. Objekte, ki jih ni možno priključiti na javno
kanalizacijo in imajo zgrajene greznice z uporabnim dovoljenjem, morajo uporabniki obvezno
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prazniti z odvozom na čistilno napravo. Praznjenje se izvaja po naročilu strank. Odpadne
vode iz nepretočnih greznic se odvaža na čistilno napravo Hotiza.
Javno podjetje Eko-park d.o.o Lendava, izvaja praznjenje komunalne odpadne vode iz
nepretočnih greznic na področju naselja Hotiza. Praznjenje greznic izvaja Eko-park s cisterno.
Stroški odvajanja in čiščenja odpadne vode iz nepretočnih greznic se obračunavajo po
trenutno veljavnem ceniku izvajalca GJS odvajanja.
3.7 Načrt izvajanja javne službe za stavbe, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v
obstoječe greznice
Ustrezne evidence še niso vzpostavljene.
3.8 Načrt izvajanja javne službe za stavbe, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v
male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
Skladno z uredbo se mora zagotavljati prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (v
nadaljevanju MKČN) z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.
Malih ČN na sistemu ni.
3.9 Načrt izvajanja javne službe za stavbe, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v
male komunalne čistilne naprave iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe
Malih ČN na sistemu ni.
3.10 Način zagotavljanja obdelave, predelave ali odstranjevanja blata iz malih
komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, in komunalnih ter
skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo, predelavo ali odstranjevanje
blata
Ravnanje z odvišnim blatom je vključeno v Načrt gospodarjenja z odpadki. Glavni odpadek, ki
nastaja pri izvajanju JS čiščenja je aerobno stabilizirano, nato dehidrirano, odvišno blato
(kl.št. 19 08 12), ki ga predajamo pooblaščenima zbiralcema tega tipa odpadka
(Saubermacher Slovenija – končni način ravnanja R3).
Malih KČN na sistemu ni.

3.11

Opredelitev načina obveščanja uporabnikov javne službe

Izvajalec javne službe ima naslednja pooblastila in obveznosti obveščanja:
- obveščati uporabnike GJS o izvajanju javne službe ter o njihovih obveznostih,
- tekoče informirati o vseh zadevah, ki bi lahko kakorkoli vplivale na kakovost izvajanja te
gospodarske javne službe,
- letno obveščati javnost o izvajanju GJS,
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pri izvajanju javne službe in obdelavi podatkov delovati v skladu z Zakonom o varstvu
potrošnikov in Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Izvajalec javne službe stranke obvešča na naslednje načine:
- s pisnimi obvestili (dopisi)
- z obvestili na računih
- s publikacijami
- z objavami dokumentov, podatkov in obvestil na spletni strani (www.eko-park.si)
- preko medijev (radijska obvestila)
- Lendavske novice
3.12

Načrt izvajanja posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture

Upravljavec je v odnosu do uporabnikov dolžan upoštevati predvsem določila občinskih
odlokov o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter
področne predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

4. KOLIČINE ODPADNE VODE
4.1 PODATKI O KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI NASTAJA NA OBMOČJU
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
Po kanalizacijskem sistemu se odvede naslednja količina komunalne odpadne vode, ki se
zaračuna uporabnikom:
KOLIČINA (m3)

KOLIČINA (m3)

Do 30.9.2016

PLAN 2017

22.327

30.000

665

886

24.100

30.886

KOLIČINA (m3)

KOLIČINA (m3)

Do 30.9.2016

PLAN 2017

22.237

30.000

PRAVNE OSEBE - prikl.

665

SKUPAJ PRIKLOPLJENI

22.902

886
30.886

GOSPODINJSTVA - neprikl.

290

330

PRAVNE OSEBE - neprikl.

120

SKUPAJ NEPRIKLOPLJENI

410

150
480

GOSPODINJSTVA - skupaj

22.527

30.330

785

1.030

23.312

31.366

STRANKE

GOSPODINJSTVA
PRAVNE OSEBE
SKUPAJ PRIKLOPLJENI

Storitve odvajanja:
STRANKE

GOSPODINJSTVA - prikl.

PRAVNE OSEBE - skupaj
SKUPAJ VSI
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4.2 PODATKI O KOLIČINI INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA V JAVNO
KANALIZACIJO
Industrijske odpadne vode na ČN Hotiza ni.
4.3 PODATKI O KOLIČINI METEORNE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA V JAVNO
KANALIZACIJO
V naselja Hotiza je izgrajen ločen kanalizacijski sistem, ki ne predvideva vtoka meteornih in
padavinskih voda.

Pripravila: Branka Bensa
Stanislav Gjerkeš
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PRILOGE
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PRILOGA 1: Predlog vlaganj v kanalizacijski sistem in ČN Hotiza
Opis in plan potrebnih investicijskih vlaganj za leto 2015 in 2016
1. Kanalizacijski sistem:
Na kanalizacijski sistem Hotiza, so priključena gospodinjstva v vasi Hotiza. Na sistem
ni priključeno naselje Grede in zaselek Mirišče v KO Sveti Martin na Muri. Na sistem
tudi ni priključen objekt bencinskega servisa Ina, na Hotizi- gostinski del.
Kanalizacijski sistem deluje brez večjih težav, ob močnejšem deževju in od poplavah
je močan vdor meteornih vodah v kanalizacijski sistem, kanal v šolski ulici, zaradi
pogoste zamašitve, je potrebno pogosteje izpirati.
Na sistemu sta izgrajena dva prečrpališča, eno v zaselku Ložič in drugo v vasi, ki ima
funkcijo črpanja fekalnih vod na čistilno napravo.
Na kanalizacijskem sistemu niso potrebna večja vlaganja.
2. Čistilno napravo kapacitete 950 PE, sestavljajo trije Emšerjevi usedalniki, trije ekorolivalji in trije končni usedalniki. Čistilna naprava je bila izgrajena leta 2000.
Na čistili napravi od izgradnje ni bilo izvedenih nobenih večjih posegov, razen
tekočega vzdrževanja.
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