Občina Bohinj
Režijski obrat

Datum: 13. 2. 2017

Zadeva: Obvestilo o praznjenju grezničnih gošč in blata iz malih
komunalnih čistilnih naprav za objekte, ki niso povezani na
kanalizacijski sistem

Obveščamo vas, da Režijski obrat Občine Bohinj uvaja nov način rednega
praznjenja grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN),
ter nov način obračunavanja omenjene storitve za območja brez javne
kanalizacije. Obstoječi način praznjenja je bil do sedaj odvisen od vašega
naročila omenjene storitve, spremenjeni način dela po predvidenem terminskem
planu praznjenja, pa bo omogočal bolj sistematičen pristop k izvajanju.
Skladno z določili uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode se mora na območjih, kjer ni javne kanalizacije, zagotavljati redno
praznjenje vsebine greznic, ko je to potrebno, oziroma minimalno enkrat na
triletno obdobje, in obdelavo na čistilni napravi ter vodenje evidenc.
Praznjenje greznic oz. malih komunalnih čistilnih naprav bodo izvajali naši
pogodbeni izvajalci. Praznjenje se bo izvajalo po terminskem planu od meseca
marca do novembra, od ponedeljka do petka, v času od 7. do 15. ure.
Navodila o podrobnem načrtu prevzema blata iz obstoječih greznic ali MKČN z
najavljenim datumom in urnim terminom vam bomo poslali najmanj 15 dni pred
načrtovanim prevzemom. V kolikor vam termin ne bo ustrezal, lahko zahtevate
spremembo termina, vendar najkasneje osem koledarskih dni pred datumom
izvedbe. Če v terminu, posredovanim z obvestilom ne boste dosegljivi, oziroma
predhodno ne boste pripravili dostopa do greznice ali zahtevali spremembe
termina, se šteje, da je storitev opravljena. Prosimo vas, da pred prevzemom
omogočite dostop do greznice in odkopljete pokrov greznice, v kolikor je
zakopan, in ste ob praznjenju prisotni.
Cena storitve čiščenja odpadnih voda je sestavljena iz omrežnine, cene storitve
odvajanja in čiščenja ter okoljske dajatve, in se bo obračunavala mesečno skupaj
z ostalimi komunalnimi storitvami.
Cena omrežnine se določi sorazmerno glede na premer vodomera.
Cena storitve odvajanja in čiščenja greznic in MKČN znaša 0,2481 EUR na m3
porabljene pitne vode. Osnova za obračun je količina porabljene pitne vode po
vodomeru za stavbe v katerih se opravlja storitve javne službe oskrbe s pitno
vodo. Za stanovanjske stavbe, ki se ne oskrbujejo iz javnega vodovodnega
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sistema in za katere ni podatkov o porabi pitne vode, se pri obračunu upošteva
normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na stalno in začasno prijavljeno
osebo na dan. Kjer pa se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim
vodomerom, pa se upošteva normirana poraba 1,2 m3 na dan za vodomer s
faktorjem omrežnine 1 (DN≤20). Za druge premere priključka se normirana
poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev.
V primeru, da se pojavi potreba po praznjenju greznice in MKČN pogosteje kot
na tri leta, ste nas dolžni o tem obvestiti in naročiti praznjenje. V tem primeru se
storitev zaračuna po veljavnem ceniku.
Za naročanje odvozov in vse dodatne informacije smo vsak delovnik med 7:00
in 15:00 dosegljivi na tel. 04 577 01 01 ali na elektronski naslov
kanalizacija@obcina.bohinj.si

Lep pozdrav
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