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Spoštovani.
Podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. bo v mesecu maju in juniju 2021, skladno s planom praznjenja
greznic in MKČN podjetja ter Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne vode (Ur.l.RS, št. 98/2015),
izvajalo praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v naselju Coljava.
Praznjenje bomo praviloma izvajali ob prisotnosti lastnikov (z vašim soglasjem pa tudi brez). Potek
praznjenja bomo prilagajali tudi vremenskim razmeram. V primeru slabega vremena (močnega
dežja, zmrzali, ipd.) bomo praznjenje prestavili na drug termin. Datum praznjenja greznice oz. male
komunalne čistilne naprave na vašem naslovu je razviden v priloženem obvestilu. V primeru, da vam
navedeni termin ne ustreza, nam to čim prej, najkasneje pa 8 dni pred napovedanim praznjenjem,
sporočite na tel. št. 05/731 16 59 in se bomo dogovorili za drugi termin. Storitev pa mora biti
izvedena najpozneje v 30. dneh po poslani zahtevi.
Praznjenje obstoječih greznic se izvaja na naslednji način:
•

prazni se enkrat na tri leta,
izprazni se od 2/3 do 3/4 prvega prekata greznice, oziroma največ 6 m 3 gošče
pri večstanovanjskih stavbah se izprazni do 2 m 3 vsebine usedalnika na stalno prijavljeno
osebo,
v primeru pogostejših praznjenj se praznjenje zaračuna po veljavnem ceniku Kraškega vodovoda
Sežana d.o.o.

Vse lastnike prosimo, da zagotovijo vse potrebno za nemoteno delo. Potrebno je urediti in
omogočiti dostop do greznic - lokacija greznice mora biti znana, omogočen mora biti dostop do
greznice, na dostopnih poteh je potrebno odstraniti veje, ki segajo na cestišče, pokrovi greznic
morajo biti vidni, odkopani in privzdignjeni, na objektih so vgrajeni tako standardni kot nestandardni
pokrovi, boljše oziroma slabše kvalitete, zaliti oziroma obdelani z silikonom in sorodnimi tesnilnimi masami,
ter za odpiranje potrebujejo ustrezna odpirala. Ker ne gre za javno površino ti niso zakonsko predpisani, ravno
tako je material pod vplivom vremenskih vplivov utrujen, zato stranke pozivamo, da pokrove dvignejo same.
Reklamacije vezane na poškodovane pokrove niso možne.
Lastnike- upravljalce MKČN opozarjamo, da čistilno napravo pripravijo ustrezno z navodili proizvajalca, ter
zaposlene obvestijo o največji možni količini praznjenja.
Ostalo si lahko preberete na povezavi: https://www.kraski-vodovod.si/?stran=odpadne-vode
Skladno z novo Uredbo morajo lastniki, ki imajo greznico ali MKČN locirano na takšnem območju,
kjer odvoz komunalnih odpadnih vod z našim specialnim vozilom ni možen, oziroma tehnično
izvedljiv, sami predati goščo izvajalcu javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih
voda. V tem primeru se bomo dogovorili za termin prevzema blata na čistilni napravi.
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V letu 2016 smo vsem uporabnikom na območjih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije in nimajo
možnosti priključitve nanjo, pri obračunu vodarine pričeli zaračunavati storitev praznjenja greznic
in malih komunalnih čistilnih naprav. Cena storitve praznjenja je oblikovana skladno z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Ur.l.RS, št 87/12). Zaračunana storitev obsega enkratno praznjenje blata iz obstoječih greznic
oziroma MKČN na vsaka tri leta.
Radi bi tudi opozorili, da je odpadno vodo in goščo iz greznic prepovedano odvažati prosto v naravo
oziroma neposredno odvajati v površinske in podzemne vode. Prepovedano je tudi praznjenje
nepooblaščenim osebam s traktorskimi cisternami brez naše prisotnosti, oziroma našega soglasja.
Ugotovljene kršitve bomo prijavili ustreznim inšpekcijskim službam.
Poziv prebivalcem velja istočasno kot poziv vsem lastnikom, da v kolikor še niste evidentirali greznice
oziroma male čistilne naprave, ste to dolžni urediti. Za evidentiranje greznice, oziroma male čistilne
naprave, je potrebno izpolniti priložen evidenčni list in ga dostaviti na naslov Kraški vodovod Sežana
v roku 8. dni od prejema obvestila.
V primeru, da v prilogi evidenčnega lista o prijavi greznice in MKČN nimate, t o pomeni, da smo
podatke z vaše strani že pridobili in vam jih ni potrebno ponovno dostaviti.
Lep pozdrav.
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Priloga:
Obvestilo o terminu praznjenja
Evidenčni list greznic in MKČN (v kolikor podatkov še nimamo)
Dostaviti:
Vaščanom
Med Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
Občinski inšpektorat in redarstvo, Partizanska cesta 82, 6210 Sežana
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