
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
Občina LOVRENC NA POHORJU 

Spodnji trg 8  

2344 Lovrenc na Pohorju 

 

                                                                                                          Maribor, 15.04.2013   

                                                                                                             Naš znak: DT- 

 

Zadeva: Program čiščenja komunalne odpadne vode  

 
Podjetje Nigrad d.d. vam kot izvajalec gospodarske lokalne javne službe čiščenja skladno z 

Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 

88/2011) posreduje program čiščenja komunalne odpadne vode. Program čiščenja komunalne  

odpadne vode je določen v 18. člen uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode Uradni list RS, št. 88/2011. 

 

Javna služba se mora izvajati v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: program).  

 

Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občini v 

potrditev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. 

Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.  

 

Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: 

ministrstvo), poslati program, ki sta ga potrdili občina in odgovorna oseba izvajalca javne 

službe najpozneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti ali njegovo 

spremembo v skladu s šestim odstavkom tega člena v roku 30 dni po njenem sprejemu. 

Program izvajalec javne službe pošlje v elektronski obliki v skladu z navodili, ki jih 

ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.  

 

Na podlagi danega vas naprošamo, da pregledate dopolnjen dani program samo za čiščenje. 

 

S spoštovanjem, 

 
Dejan Tacer  

                                    Direktor družbe: 

             

                                                                                                                      Srečko Hvauc  

 

 

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201188
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201188
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201188
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PREDGOVOR 

 

Nigrad je ime, ki prikliče v spomin bogato tradicijo organizirane komunalne službe. Že pred 

poldrugim stoletjem v Mariboru beležimo prve zapise o organizaciji tovrstne službe. Kot na 

mnogih drugih področjih je bil Maribor prvi tudi tu. Dobra organizacija in kvalitetno delo na 

področju komunale sta ga naredila za prijazno, urejeno in zeleno mesto. Tako je ostalo do 

današnjih dni in je še vedno. Zato je urejena komunalna služba za nas nenehna spodbuda, pa 

tudi velika odgovornost za nadaljnji razvoj.  

Danes je Nigrad sodobno organizirana komunalna gospodarska družba. V Mariboru in 

okoliških občinah opravljamo najzahtevnejše komunalne storitve. Temeljno vodilo pri našem 

delu je zasledovanje in doseganje kakovosti na vsakem koraku. Za svoje storitve smo prejeli 

mednarodne certifikate kakovosti ISO 9001, ISO 14001 in SIST EN ISO/IEC 17025. Tudi ti 

potrjujejo, da v Nigradu posvečamo veliko pozornost okolju, načrtno gojimo vpetost v 

družbeno življenje mesta in okolice, skrbimo za dvig kulture bivanja, svoje storitve pa 

opravljamo skrbno in čimbolj nemoteče za ljudi.  

Delovanje Nigrada je razdeljeno na enote gospodarjenja. Ti so: upravljanje in vzdrževanje 

prometnih površin; upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja; upravljanje in 

vzdrževanje javne razsvetljave ter prometne signalizacije;  gospodarjenje z javnimi parkirnimi 

površinami. Hkrati opravljamo tudi storitve, namenjene trgu, kot so vsa dela iz obsega 

delovanja naših centrov gospodarjenja ter geodetske meritve in laboratorijske preiskave.  

Zaposlene v Nigradu odlikuje visoka strokovnost in razvojna naravnanost. Z najsodobnejšo 

tehnološko opremo zagotavljamo visoko kakovost storitev in konkurenčnost družbe na 

tržišču. Naša največja prednost je celovito obvladovanje procesov in izvajanje številnih 

različnih dejavnosti. Tako lahko našim strankam ponudimo rešitve tudi po sistemu “na ključ”.  

Za prihodnost smo si v Nigradu zastavili pomembne cilje. Položaj ene izmed vodilnih 

komunalnih družb v Sloveniji bomo razvijali še naprej. Ves čas veliko pozornosti namenjamo 

ekologiji in ohranjanju našega okolja tudi z racionalizacijo porabe naravnih virov. Odločitev o 

projektiranju, izgradnji in upravljanju čistilnih naprav se je kljub zahtevnosti potrdila kot 

pravilna, zato jo bomo razvijali naprej.  

Z dosedanjim delom in preudarnim načrtovanjem smo uspešno na poti k naši poslovni 

odličnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nigrad.si/fileadmin/Templates/nigrad_main/dokumenti/ISO9001.jpg
http://www.nigrad.si/fileadmin/Templates/nigrad_main/dokumenti/iso14001.jpg
http://www.nigrad.si/fileadmin/Templates/nigrad_main/dokumenti/akreditacijska_listina_05.pdf
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PODROBNEJŠA VSEBINA PROGRAMA ČIŠČENJA KOMUNALNE 

ODPADNE VODE 
 

1. OSNOVNI PODATKI 

 

1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE  

 

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe čiščenja komunalne odpadne vode 

 
NAZIV: NIGRAD D.D. 

NASLOV: ZAGREBŠKA C. 30 

ID DDV: 71083715 

ODGOVORNA OSEBA: SREČKO HVAUC 

KONTAKTNA OSEBA: DEJAN TACER 

TELEFONSKA ŠT: 02 45 00 300 

E-POŠTA: INFO@NIGRAD.SI 

ORGANIZACIJSKA OBLIKA 
IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE: * 

3.1-GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA IN KONCESIONAR 

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni 

list RS, št. 32/1993): 
 

1 – JAVNO PODJETJE 

2 –REŽIJSKI OBRAT 

3 – KONCESIONIRANA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA 

 

1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

 

1.2.1 SEZNAM OBČIN 

 

Tabela 2: Seznam občin 

 

IME OBČINE ID OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU 167 JČ 

 

Tabela 2. prikazuje občino v katerih izvajamo javno službo čiščenja komunalne odpadne vode 

(JČ) skladno z koncesijo lokalne skupnosti za katero je pripravljen program. Odvajanje izvaja 

občina v okviru režijskega obrata. 

 

1.2.2 SEZNAM AGLOMERACIJ 

 

Tabela 2a. vsebuje seznam aglomeracij v občini za katero izvajamo javno službo čiščenja 

komunalne odpadne vode. Aglomeracije so povzete po Operativnem programu odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode. Seznam je dostopen na spletni strani 

www.ijsvo.si/kanalizacija in podatkovnem atlasu 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ijsvo.si/kanalizacija
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Tabela 2a. Seznam aglomeracij 

 

Ime aglomeracije ID aglomeracije Občina 

LOVRENC 1 13493 LOVRENC NA POHORJU 

LOVRENC 2 13518 LOVRENC NA POHORJU 

LOVRENC 3 13522 LOVRENC NA POHORJU 

RECENJAK 13524 LOVRENC NA POHORJU 

 

1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

 

Poglavje 1.3. vsebuje splošen opis načina zagotavljanja izvajanja javne službe čiščenja 

komunalne odpadne vode. Navedeni so občinski predpisi, na podlagi katerih se izvaja javna 

služba čiščenja komunalne odpadne vode v občini (številka in datum objave predpisa) ter 

način spremljanja dela izvajalca javne službe.  

 

Tabela 3: Občinski predpisi   

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU MID OBČINE 21427845 

PREDPIS O DOLOČITVI IZVAJALCA 
JAVNE SLUŽBE-ČIŠČENJA 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

Koncesijska pogodba z aneksom k 
koncesiji-čiščenje 

- NE-Pogodba 

PREDPIS O NAČINU IZVAJANJA JAVNE 
SLUŽBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

Odlok koncesijski akt za podelitev 
koncesije za izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja s čistilno napravo in izvajanje 
gospodarske javne službe v občini 
Lovrenc na Pohorju 

 
MUV ŠT. 6/2000 
 

HTTP://WWW.IZIT.SI/MUV/ 

DRUGI PREDPISI, KI DOLOČAJO 
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA 
KOMUNALNE ODPADNE VODE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih 
službah v Občini Lovrenc na Pohorju 

MUV ŠT. 15/2008, z dne 1.7.2008  
HTTP://WWW.IZIT.SI/MUV/ 

 

2. NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJAJO 

STORITVE JAVNE SLUŽBE 

 

Dano poglavje vsebuje podatke o naseljih in številu prebivalcev na območju, kjer se 

zagotavljajo storitve javne službe. Število prebivalcev je število prebivalcev s prijavljenih 

stalnim in začasnim bivališčem.  
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2.1 PODATKI O NASELJIH 

 

Izpolnjena tabela št. 4 in 5. vsebuje določene podakte o naseljih in število prebivalcev. 

 

Tabela 4: Seznam naselij* 

 

MID OBČINE IME NASELJA MID NASELJA 
ŠT. PREBIVALCEV V 

NASELJU 

21427845 LOVRENC NA POHORJU občina      3124 

21427845  Činžat               10149061 170 

21427845 Kumen                10149118 350 

21427845 Lovrenc na Pohorju   10149142 1998 

21427845 Puščava               10149169 71 

21427845 Rdeči Breg - del      10149177 254 

21427845 Recenjak              10149185 185 

21427846 Ruta               10149207 96 

Vir:http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05C5004S&ti=&path=../Database/Dem

_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/25_05C50_prebivalstvo_naselja/&lang=2, 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 

 

* Nigrad izvaja samo dejavnost čiščenja na območju izgrajene javne kanalizacije, ki se 

zaključuje s čistilno napravo. 
 

3. KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 

3.1 KOMUNALNE ČISTILNE V UPRAVLJANJU 

 

Poglavje 3. obsega podatke o komunalnih čistilnih napravah tako v tabeli 5. navajamo 

komunalno čistilno napravo s katero upravljamo. ID KČN je povzeta s seznama KČN, ki je 

objavljen na spletni strani www.ijsvo.si/kanalizacija in lastnega registra.  

 

Tabela 5: Komunalne čistilne naprave 

 
ID KČN NAZIV X 

 
Y ALI JE KČN OPREMJENA ZA SPREJEM IN 

ODBELAVO BLATA Z DRUGIH ČN? [DA/NE] 

10171 ČN Lovrenc na 
Pohorju 

560880 158350 NE 

 

3.2 PREVZEM BLATA IZ KČN 

 

V prilogi 1. je priložen seznam iz predpisane evidence za komunalne čistilne naprave, za 

katere zagotavljamo prevzem blata. (Priloga 1. na CD-ju) 

 

3.3 OBDELAVA, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE BLATA  

 

Z odpadki iz čiščenja javne kanalizacije in z grezničnimi mulji ravnamo na način, ki je 

določen v skladu s predpisi. Greznične mulje tekoče oddajamo na CČN Maribor skladno z 

Uredbo o odpadkih Ur.l. RS, št. 103/2011 in 15. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode Ur.l. RS, št. 88/2011. Tako se greznični mulji pod 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
http://www.ijsvo.si/kanalizacija
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011103&stevilka=4514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201188&stevilka=3745
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klasifikacijsko številko odpadka 20 03 04 odvažajo in obdelajo na CČN Maribor v podjetju 

Aquasystems d.o.o. 

 

Pri vzdrževanju ter upravljanju čistilnih naprav nastaja stabilizirano (presežno) blato tako 

blato iz čistilnih naprav odlagamo pod klasifikacijsko številko 19 08 05 na CČN Maribor. 

 

Ves »mulj oz. blato« pod klasifikacijsko številko  19 08 05 in 20 03 04 skladno  z uredbe o 

emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav Ur.l.RS. 45/2007 

dajemo v prevzem podjetju Aquasystem d.o.o., ki upravlja CČN Maribor, ki ima zato 

zagotovljen neoviran sprejem odpadnih snovi oz. blata  iz komunalnih čistilnih naprav. 

 

4.0 VOZILA IN OPREMA ZA VZDRŽEVANJE ČISTILNE NAPRAVE 

 

Nigrad d.d. ima v svojem strojnem parku naslednja specialna vozila za vzdrževanje čistilne 

naprave: 

 

1. MERCEDES 1729 z nadgradnjo MABO 0815.0005, KAMD 8 

 Funkcije: prediranje kanalizacije, črpanje odpadnih voda, muljev in blata, 

prezračevanje, frezanje korenin in betona v kanalizacijskih ceveh, škropljenje in 

spiranje površin. 

 Kapaciteta rezervoarja: 8,00 m3 

Zaradi vgrajenega premičnega in nastavljivega bata je možno napolniti cisterno samo 

z vodo ali samo z muljem ali pa v kombinaciji v treh različnih prekatih. 

 Kapaciteta visokotlačne vodne črpalke: 315 l/h 

 Kapaciteta vakumske črpalke: 1080 m3/h 

 

2. MERCEDES 2531 z nadgradnjo MABO 7915, KAMD 10 

 Funkcije: enako kot pri Mercedesu  1729 

 Kapaciteta rezervoarja: 10,00 m3 

Rezervoar ima vgrajen premični in nastavljiv bat. 

 Kapaciteta visokotlačne vodne črpalke: 335 l/min pri 170 barih 

 Kapaciteta vakumske črpalke: 1080 m3/h 

 

1 
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3. MAN 27.364 z nadgradnjo KROLL K 3.0.-8.0/29 P 

 Funkcije: enako kot pri mercedesu 1729 

 Kapaciteta rezervoarja: 10,50 m3   

Rezervoar ima vgrajen premični in nastavljiv bat. 

 Kapaciteta visokotlačne vodne črpalke: 315 l/min 

 Kapaciteta vakumske črpalke: 1180 m3/h pri 60 % vakumu 

 

 
 

 

 

4. MERCEDES – UNIMOG z nadgradnjo LEISTIKOW ABG 501 

 

 Funkcije: prediranje kanalizacije, črpanje 

 Kapaciteta rezervoarja: 3,00 m3 

Zaradi manjše velikosti je vozilo primerno za delo v ozkih ulicah in mestnih jedrih. 

 Kapaciteta visokotlačne vodne črpalke: 168 l/min pri 200 barih 

 

5. IVECO EUROTAKKER MP 260 E 38 H z nadgradnjo CAPPELLOTTO 

 

 Funkcije: prediranje kanalizacije, črpanje, frezanje korenin in betona v kanalizacijskih 

ceveh, spiranje površin in škropljenje. 

 Kapaciteta: 3,20 do 7,60 m3 vode za izpiranje oz. 7,60 do 3,20 m3 prostornine za 

črpanje. 

 Kapaciteta visokotlačne vodne črpalke: 330 l/min pri 100 barih 

 Vakumska črpalka WITTING 
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6. Mercedes Benz NIG - 95 

 

     Tehnični podatki vozila   

 

Tip:  Actros 2536L-26 

Znamka: Mercedes Benz 

Št. šasije: WDB9302011L471138 

Moč motorja: 265 kW 

Vrsta vozila: N3-Delovno vozilo – posebni nameni 

Euro norma motorja EURO 5  

Max. tehnična skupna masa z nadgradnjo 26,000 kg 

 

 

    Tehnični podatki nadgradnje 

 

Tip:  MORO CJP02 

Namen: Za prediranje in čiščenje kanalizacijskega omrežja 

Rezervoar za vodo: 1500 l 

Proizvajalec: MORO Italija 

Rezervoar za mulj: 9800 l 

Type: SH 11 

Št. nadgradnje: 0830/00464 
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Za zagotovitev sposobnosti uporabljenih delovnih sredstev izvajamo plansko preventivno 

vzdrževanje in vodimo evidenco o vseh pomembnih posegih. Evidenco o pomembnih 

posegih vodimo v evidenčni knjigi, ki jo izpolnjuje, ter vodi vodja oddelka. 

 

Za izvajanje kontrole preizkušanja ter meritev zagotavljamo obvladovanje opreme po 

Poslovniku kakovosti PK -04-11 »Obvladovanje kontrolne, merilne in preizkusne 

opreme« dosegljiv na podjetju Nigrad d.d. 

 

V ta namen vodimo evidenco, ki vsebuje naslednje podatke: 

 vrsta merila, 

 identifikacijsko oznako, 

 točnost merila, 

 datum zadnjega in datum naslednjega pregleda, 

 podatke o zapisu pregleda merila, 

 izvajalca pregledov, 

 mesto uporabe. 

 

5. PODATKI O ŠTEVILU DELOVNIH OSEB 

 

V nadaljevanju vam prikazujemo podatke o številu delovnih mest, ki so namenjena izvajanju 

nalog, povezanih z izvajanjem javne službe čiščenja, in podatki o nalogah in pogojih za 

opravljanje teh nalog za posamezno delovno mesto. 

 

5.1 Oseba za vodstvo 

 

Dela na področju celotne segmenta čiščenja, kamor sodi delo na čistilnih napravah kot tudi 

razpored dela.  

 

5.2 Oseba za razporejanje vozil (1. oseba) 

 

- razpored vozil  

 

5.3 Oseba za knjiženje ur in računov (1. oseba) 

 

- knjiženje delovnih ur  

- knjiženje strojnih ur 
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- sestava in pisanje internih faktur 

- priprava podatkov za vodo iz lastnih zajetij 

- odlaganje dokumentacije 

- ostala dela po navodilu nadrejenega 

 

5.4      Oseba za plane (1. oseba) 

 

- izdelava planov rednega vzdrževanja (tedenskih, mesečnih, letnih) 

 

5.5 Oseba vodja ČN (1. oseba) 

 

Dela na celotnem področju, dela čistilne naprave kamor sodi delo, kot so pregledi, vodenje 

in kontroliranje celotne komunalne infrastrukture. 

 

5.6 10 oseb na področju komunale za ČN 

 

Dela na področju komunale, kamor sodi delo na čistilnih napravah to je pregledi in 

kontroliranje komunalne infrastrukture. 

 

5.7. 4 vozniki specialnih vozil in 4 pomožne  osebe na vozilu (8. oseb) 

 

Delo na specialnih vozilih za potrebe čistilne naprave (predvsem črpanje mulja iz primarnega 

usedalnika). 

 

6. PODATKI O DRUGIH OSNOVNIH SREDSTVIH, NAMENJENIH IZVAJANJU 

JAVNE SLUŽBE 

 

Za dela na delu čistilnih naprav je potrebna naslednja oprema oz. prostori 

 

1. Delovni obrati (prostori) 

 

Poslovni in delovni prostor Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Meljska cesta 96, 2000 

Maribor. 

 

2. Skladišče 

 

Nabava in skladiščenje, izdaja blaga, vzdrževanje materiala in manjših strojev, postaja za  

polnjenje baterij. 

 

3. Ključavničarska delavnica 

 

Delovni prostor Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Meljska cesta 96, 2000 Maribor. 

 

4. Prostor za delovno in zaščitno obleko 

 

Upravljanje in čiščenje obleke. 

 

5. Vzdrževanje varnostne in reševalne opreme 

 

6. Garaže za večje stroje 
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7. Pralnica za motorna vozila z napravo za predčiščenje odpadne vode 

 

8. Bencinska črpalka-notranja/zunanja pogodba PETROL/predvidoma svoja 

črpalka 

 

9. Čiščenje in vzdrževanje delovnih obratov z zgradbami, pralnicami, zunanjimi 

napravami 

 

10.  Socialni prostori 

 

11. Delavnica za motorna vozila 

 

12. Mehanska delavnica npr. za popravilo črpalk in instrumentov 

 

13. Elektro-delavnica 

 
Shematski prikaz prostorov namenjenih izvajanju javne službe Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor 
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7. PODATKI O CENAH OBVEZNIH STORITEV JAVNIH SLUŽB 

 

Cenik o cenah obveznih storitev javnih služb je objavljen na 

http://www.nigrad.si/index.php?id=6. Cena je fiksna in določena s koncesijsko pogodbo. 

Občina enostransko vztraja na zniževanju cen v skladu s podpisano in veljavno koncesijsko 

pogodbo. 

 

8. OPREDELITEV NAČINA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA 

 

1. ČISTILNA NAPRAVA LOVRENC (Občina Lovrenc na Pohorju) 

 

A) ČRPALIŠČE NA ČISTILNI  NAPRAVI: 

 

TEDENSKI PREGLED ZAJEMA NASLEDNJA DELA: 

 

 pregled delovanja obeh potopnih črpalk; 

 pregled in čiščenje plovnih stikal; 

 pregled tesnosti povratne lopute za preliv; 

 merjenje usedka na dnu črpališča in po potrebi čiščenje s specialnim vozilom; 

 enkrat mesečno dvig črpalk precejalnika, čiščenje in pregled nožev. 

 

 

B) ČISTILNA NAPRAVA: 

 

DNEVNI IN TEDENSKI PREGLED ZAJEMA NASLEDNJA DELA: 

 

EMŠER – PRIMARNI USEDALNIK:  

 

 pregled dotoka in iztoka; 

 pregled napolnjenosti in po potrebi črpanje s specialnim vozilom; 

 čiščenje čist. koša na iztoku primarnega usedalnika. 

 

PRECEJALNIK: 

 

 Pregled delovanja vseh črpalk za aeracijo; 

 pregled delovanja in čistosti aeracijskih šob; 

 pregled delovanja črpalk za povratno blato; 

 pregled delovanja ventilatorja. 

 pregled delilnega jaška. 

 

C) SPLOŠNO – ZA OBA OBJEKTA: 

 

 vizualni pregled vseh komponent (ograje, vrata, kontejner…); 

 ureditev okolja in košnja trave ob objektu; 

 Kontrola iztoka (vizualni pregled vonja in motnosti). 

 

 

 

http://www.nigrad.si/index.php?id=6
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REDNI  LETNI  REMONT:  

 

Izvedba predvidoma v mesecu MAJU TEKOČEGA LETA 

 

 Pregled vseh elektro sklopov; 

 Upoštevati navodila proizvajalca čistilne naprave (obdelano v dokumentu "Poslovnik o 

obratovanju in vzdrževanju čistilne naprave"). 

 

Prav tako se vsa dela usklajujejo s Poslovnikom o obratovanju in vzdrževanju čistilne 

naprave. 

 

VARNOST PRI DELU: 

 

 VSA DELA JE POTREBNO OPRAVLJATI PO ZAKONU O VARSTVU PRI DELU, 

POŽARNI VARNOSTI IN VARNOSTI PRI DELU Z EKSPLOZIVNIMI SREDSTVI ! 

 

 OKVAR NI DOVOLJENO ODPRAVLJATI OZIROMA POPRAVLJATI SAM, VEDNO 

MORATA BITI PRI TEM DELU NAJMANJ DVA SODELAVCA ! 

 

Program obveznih občasnih meritev smo določili na podlagi: 

 

 - Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za 

njegovo izvajanje (Ul. RS 54/11), 

 - Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 

(Ul. RS 47/05, 45/07, 79/09),  

 - Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ul. RS 

45/07, 105/10). 

 

Opis sistema za zaznavanje izrednih dogodkov in napak v delovanju javnih 

kanalizacijskih sistemov (okvare tehnoloških sklopov, prekinitve delovanja komunalnih 

ali skupnih čistilnih naprav, delovanje razbremenilnikov in podobno) in njihovo 

dokumentiranje.  

Opis sistema za zaznavanje izrednih dogodkov in napak v delovanju javnih kanalizacijskih 

sistemov je narejen v nadzornem centru Melje. ČN in ČP na ČN je daljinsko vodena pri čemer 

se opazijo in beležijo vsi izpadi čistilne naprave. 

Opredelitev načina obveščanja uporabnikov javne službe 

 

Skladno s 17. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 

Ur.l. RS, št. 88/2011. Obvestilo na portalu www.nigrad.si. Za področje čiščenja na čistilni 

napravi (izpadi, prevelike obremenitve ČN, itd…) 

 

Načrt izvajanja posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture 

 

Nigrad d.d. ne izvajanja posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture (čistilne 

naprave). 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201188&stevilka=3745
http://www.nigrad.si/
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9. POGOJI IN ČASOVNI NAČRT IZVAJANJA POSAMEZNIH OBVEZNIH 

STORITEV JAVNE SLUŽBE 

 

Pogoji in časovni načrt so določeni s koncesijo pogodbo in zajamemo vzdrževanje čistilne 

naprave. Prilagamo načrt gospodarjenja z blatom, ki je potreben za redno vzdrževanje čistilne 

naprave. 

 

Načrt gospodarjenja z blatom iz 16. člena Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode (Ur.l.RS št. 88/2011, 8/2012) je sestavni del programa in ima 

naslov NGO 1-12 in je priložen kot priloga na CD-ju). 

 

10. KOLIČINE ODPADNE VODE 

 

PODATKI O KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI NASTAJA NA OBMOČJU 

IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE  

 

V poglavju navajamo oceno predvidene celotne letne količne odvedene komunalne in 

industrijske odpadne vode za leto 2012, ki nastaja na območju izvajanja javne službe in 

temeljijo na podatku preteklega leta, tekočega leta in je merilo za leto 2013-2016.  

 

Tabela 8: Podatki o količini komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo 

 
  

Ocena I - XII 2013-2016 

ODVAJANJE 
Skupna dejanska količina odpadne 

vode podatek 2012 Prihodek 

OBČINA m3 EUR 

LOVRENC NA POHORJU 
82.798 

Skladno s 

koncesijo* 

 

Ocena stroškov celotnega programa za leta 2013-2016 za občino LOVRENC NA POHORJU 

je določena skladno s koncesijsko pogodbo. 

 

* Razliko stroškov do koncesijsko določene količine vode (108.000 m3) krije občina Lovrenc 

na Pohorju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201188&stevilka=3745


 

 

 

 17 

11. VZPOSTAVLJENE EVIDENCE 

 

Tabela 9: Vzpostavljene evidence v skladu z 18. členom Uredba o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS št. 88/2011, 8/2012) 

 
EVIDENCA O: VZPOSTAVLJENA NI VZPOSTAVLJENA OPOMBA – OPIS STANJA  

NASELJIH, KJER SE ZAGOTAVLJA 
STORITVE JAVNE SLUŽBE 

DA   

STAVBAH, KI SO PRIKLJUČENE NA 
JAVNO KANALIZACIJO 

-  Ni del koncesije 

STAVBAH, IZ KATERIH SE KOMUNALNA 
ODPADNA VODA ODVAJA V 
KANALIZACIJO, KI NI JAVNA 
KANALIZACIJA, IN ČISTI V MALI 
KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI ALI 
ZBIRA V NEPRETOČNI GREZNICI 

-  Ni del koncesije 

STAVBAH, KATERIH KOMUNALNA 
ODPADNA VODA SE ODVAJA V MALO 
KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO 

-  Ni del koncesije 

STAVBAH, KATERIH KOMUNALNA 
ODPADNA VODA SE ODVAJA V 
OBSTOJEČO GREZNICO 

-  Ni del koncesije 

STAVBAH, KATERIH KOMUNALNA 
ODPADNA VODA SE ZBIRA V 
NEPRETOČNO GREZNICO 

-  Ni del koncesije 

OBJEKTIH IN NAPRAVAH 
SEKUNDARNEGA IN PRIMARNEGA 
OMREŽJA 

-  Ni del koncesije 

KOMUNALNIH, SKUPNIH IN MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH 

-  Ni del koncesije 

NAPRAVAH, KI ODVAJAJO 
INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V 
JAVNO KANALIZACIJO 

-  Ni del koncesije 

PRIKLJUČKIH STAVB NA JAVNO 
KANALIZACIJO 

-  Ni del koncesije 

CELOTNI KOLIČINI ODVEDENE IN 
PREČIŠČENE KOMUNALNE ODPADNE 
VODE 

-  Ni del koncesije 

CELOTNI KOLIČINI ODVEDENE IN 
PREČIŠČENE INDUSTRIJSKE ODPADNE 
VODE 

-  Ni del koncesije 

KOLIČINAH OBDELANEGA, 
PREDELANEGA IN ODSTRANJENEGA 
BLATA 

-  Ni del koncesije 

KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE 
VODE, PREVZETE S PRAZNJENJEM 
NEPRETOČNIH GREZNIC 

-  Ni del koncesije 

UTRJENIH POVRŠINAH, ZA KATERE 
ZAGOTAVLJA ODVAJANJE PADAVINSKE 
VODE 

-  Ni del koncesije 

IZDANIH POTRDILIH IN STROKOVNIH 
OCENAH PO PREDPISIH, KI UREJAJO 
EMISIJO SNOVI PRI ODVAJANJU 
ODPADNE VODE IZ MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 

-  Ni del koncesije 

STROŠKIH IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE DA   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201188&stevilka=3745
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Kontrolni seznam 
 

TABELE DA/NE KOMENTAR 

Tabela 1 da  

Tabela 2 da  

Tabela 3 da  

Tabela 4 / priložen seznam da  

Tabela 5 / priložen seznam da  

Tabela 6 da  

Tabela 7 da  

Tabela 8 da  

Tabela 9 da  

Tabela 10 da  

   

PRILOGE priložene na CD-ju da  

Priloga 1 da  

Priloga 2 da  

   

Priloga 3 da  

Priloga 4 ne  

Priloga 5 da  

Priloga 6 da  

 

Direktor družbe:  

 

Srečko Hvauc 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 19 

 

 


