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1. OSNOVNI PODATKI
1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŢBE
Tabela 1:

Podatki o izvajalcu javne sluţbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode

NAZIV:

KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O.

NASLOV:

ULICA POHORSKEGA BATALJONA 12

ID DDV:
ODGOVORNA
OSEBA:
KONTAKTNA
OSEBA:

SI32621213

TELEFONSKA ŠT:

02 80 55 400

Blaţ Gregorič, univ.dipl.inţ.str.
Jerneja Zorko

E-POŠTA:
jerneja.zorko@komunala-slb.si
ORGANIZACIJSKA
OBLIKA IZVAJALCA 3
JAVNE SLUŢBE: *
*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št.
32/1993):
1 – JAVNO PODJETJE
2 –REŢIJSKI OBRAT
3 – KONCESIONIRANA GOSPODARSKA JAVNA SLUŢBA

1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE
1.2.1 SEZNAM OBČIN
Tabela 2:

Seznam občin

IME OBČINE

ID OBČINE

Slovenska Bistrica

113

Poljčane

200

Oplotnica

171

Makole

198

1.2. 1

SEZNAM AGLOMERACIJ PO OPERATIVENM PROGRAMU ODVAJANJA IN
ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

V operativnem programu odvajanja inčiščenja odpadnih voda so prikazane aglomeracije –
področja, ki morajo biti glede na velikost in gostoto prebivlacev do zakonsko predpisanih rokov
opremljena z javno kanalizacijo in čistilno napravo.
Na ostalih področjih, kjer gradnja kanalizacije ni predvidena, mora biti v obdobju 2015 – 2017
urejeno odvanje odpadnih voda iz objektov v male komunalne čsitilne naprave ali greznice brez
iztoka. Gradnja pretočnih greznic ni več dovoljena.
Zavezanci za izvajanje operativnega programa
Za izvedbo in spremljanje operativnega programa so pristojne in odgovorne občine ter ministrstvo za
okolje in prostor
Občine morajo:
- pripraviti programe opremljanja zemljišč v skladu s predpisi na področju prostorskega načrtovanja in
usmeritvami tega operativnega programa,
- pripraviti in sprejeti načrte razvojnih programov za izvedbo programov opremljanja zemljišč in za
njih zagotoviti zaključeno finančno konstrukcijo v skladu z usmeritvami tega operativnega programa,
- zagotoviti izvedbo investicij in investicijskega vzdrţevanja javne kanalizacije v skladu z načrti in
programi iz prejšnjih alinej in v skladu s tem operativnim programom,
- sodelovati pri izvedbi skupnih projektov za zagotovitev ciljev tega operativnega programa.
Prvenstveno se morajo povezovati v skupne programe občine na istem porečju ali občine, ki
obremenjujejo z odpadnimi vodami isti vodonosnik podzemne vode.
Ministrstvo za okolje in prostor mora:
- usmerjati sredstva drţavnega proračuna in namenskih sredstev iz proračuna Evropske unije na tista
območja poselitve, kjer gre za prednostno izvedbo ukrepov,
- usmerjati sredstva drţavnega proračuna in namenskih sredstev iz proračuna Evropske unije na tista
območja poselitve, kjer je zaradi specifičnih okoliščin pridobivanje lastnih sredstev občin oteţeno,
- preverjati tehnično in ekonomsko upravičenost investicij v javno kanalizacijo v okviru tega
operativnega programa,
- preverjati skladnost investicij s tem operativnim programom pred dodelitvijo sredstev drţavnega
proračuna in namenskih sredstev iz proračuna Evropske unije.

Točka 6.1.4 OP – OSNOVNI PROGRAM: 31. december 2015 za izgradnjo čistilne naprave in 31.
december 2015 za odvajanje 95 % obremenitve v javno kanalizacijo za poselitveno območje med 2.000
PE in 15.000 PE .Ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za najmanj 95% celotne obremenitve.
Za posamezne stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče zagotoviti
odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev ustreznega
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
ID
Aglo.

OB_IME

16421 OPLOTNICA

NA_IME

Število
stavb

Oplotnica

PE

PE skupaj

1626

2144

PE/HA
skupaj
13,78

Točka 6.2.3 OP - Dodatni program: 31. december 2017 za izgradnjo čistilne naprave in 31. december
2017 za odvajanje 70 % obremenitve v javno kanalizacijo za poselitveno območje med 50 PE in 450 PE
ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha in manj kot 20 PE/ha, in ne gre za občutljivo ali
vodovarstveno območje – dodatni program 3. stopnje
ID
Aglo.

OB_IME

NA_IME

10412 OPLOTNICA

Markečica

10427 OPLOTNICA

Ugovec

10408 OPLOTNICA

Pobrež

Število
stavb

PE

PE skupaj
82

PE/HA
skupaj

107

15,23

73

95

10,54

107

139

13,91

Za posamezne stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče

zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna individualna
ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Slika 1 :

Prikaz aglomeracij, ki morajo v obdobju 2015-2017 biti opremljena z javno
kanalizacijo in čistilno napravo v občini Oplotnica

1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE

Tabela 3:

Občinski predpisi

1.3.3 OBČINA OPLOTNICA
OBČINA

OPLOTNICA

MID OBČINE

21427861

Predpis o določitvi izvajalca javne sluţbe
Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarskih
javnih sluţb v občini Oplotnica

datum objave

objava

30.12.2004

Uradni list RS št.. 142/04

Predpis o določitvi izvajalca javne sluţbe
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode na območju občine
Oplotnica
Drugi predpisi, ki določajo izvajanje javne
sluţbe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode
Odlok o gospodarskih javnih sluţbah v občini
Oplotnica

datum objave

objava

17.07.2008

Uradni list RS št. 72/08

datum objave

objava

13.03.2002

Uradni list RS št. 22/02

2. NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJAJO
STORITVE JAVNE SLUŢBE
Tabela 4: Število prebivalcev po naseljih

OBČINA

MID
OBČINE

IME NASELJA

MID
NASELJA

ŠT.
PREBIVALCEV
V NASELJU

OPLOTNICA

21427861

10132690

140

10132703

144

OPLOTNICA

21427861

Boţje
Brezje
Oplotnici

OPLOTNICA

21427861

Čadram

10132762

269

OPLOTNICA

21427861

Dobriška vas

10132835

64

OPLOTNICA

21427861

10132843

54

10132959

218

pri

OPLOTNICA

21427861

Dobova
Gorica
Oplotnici

OPLOTNICA

21427861

Koritno

10133068

200

OPLOTNICA

21427861

Kovaški vrh

10133114

50

OPLOTNICA

21427861

Lačna gora

10133157

168

OPLOTNICA

21427861

Malahorna

10133262

279

OPLOTNICA

21427861

Markečica

10133297

120

OPLOTNICA

21427861

Okoška gora

10133378

178

OPLOTNICA

21427861

Oplotnica

10133386

1.343

OPLOTNICA

21427861

Pobreţ

10133424

142

OPLOTNICA

21427861

Prihova

OPLOTNICA

21427861

Raskovec

10133530

66

OPLOTNICA

21427861

Straţa pri Oplotnci 10133769

83

OPLOTNICA

21427861

Ugovec

10133858

134

OPLOTNICA

21427861

Zgornje Grušovje

10134021

113

OPLOTNICA

21427861

Zlogana gora

OPLOTNICA

21427861

Zlogana vas

pri

65

88
10134072

68

2.1 PODATKI O ŠTEVILU PREBIVALCEV PODROČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE
Tabela 5: Število prebivalcev
OBČINA

ŠT.
PREBIVALCEV
V OBČINI

ŠTEVILO
PREBIVALCEV,
ZA KATERE SE
IZVAJA
ODVAJANJE
KOMUNALNE
ODPADNE
VODE V JAVNO
KANALIZACIJO

Slov. Bistrica

25.455

7.140

1.516

240

Oplotnica

3.986

0

0

82

ŠTEVILO
STAVB,
PRIKLJUČENIH
NA
JAVNO
KANALIZACIJO

ŠTEVILO
PREBIVALCEV,
ZA KATERE SE
IZVAJAJO
STORITVE
PREVZEMA
BLATA IZ MALIH
KOMUNALNIH
ČISTILNIH
NAPRAV

ŠTEVILO
PREBIVALCEV,
ZA
KATERE SE IZVAJAJO
STORITVE
PRAZNJENJA
NEPRETOČNIH
GREZNIC OZIROMA
OBSTOJEČIH
GREZNIC
18.08

3.904

Poljčane

4.352

1.800

514

85

2.467

Makole

2.106

0

0

30

2.076

3. DOLŢINA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA
Tabela 6: Dolţine kanalizacijskih sistemov s katerimi upravljamo
OBČINA

DOLŢINA
KANALSKIH
VODOV
SEKUNDARNEGA
IN
PRIMARNEGA OMREŢJA,
KI GA UPRAVLJA [m]

DOLŢINA
KANALSKIH
VODOV
ODVAJANJE
PADAVINSKE
VODE

ZA

DOLŢINA
MEŠANEGA
KANALIZACIJ
SKEGA
SISTEMA [m]

DOLŢINA
LOČENEGA
KANALIZACIJSKEGA
SISTEMA
[m]

[m]

Slovenska Bistrica

72.360

21.648

29.518

21.194

Oplotnica

0

0

0

0

Poljčane

19.054

101

15.881

3.072

Makole

0

0

0

0

4. KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
4.1 KOMUNALNE ČISTILNE V UPRAVLJANJU
V tabeli navedite komunalne čistilne naprave s katerimi upravljate. ID KČN povzemite s
seznama KČN, ki je objavljen na spletni strani www.ijsvo.si/kanalizacija .
Tabela 7: Komunalne čistilne naprave
ID KČN

X

Y

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

10093

545354

138191

DA

10462

549306

141250

NE

4.2 PREVZEM BLATA IZ KČN
Priloţite seznam iz predpisane evidence za komunalne čistilne naprave, za katere zagotavljate
prevzem blata. (Priloga 1)
Priloga 1: Seznam komunalnih čistilnih naprav v občini:
ID
Status KČN
komunalne
ČN

10093

skupna
srednja letna
obremenitev
KČN (PE)

1

15000

lokacija
KČN X

545354

letna količina
Učinek
Komentar
(m3) prečiščene čiščenja
odpadne vode
BPK5 (%)
na ČN v
poročevalskem
letu
138191
795288
97,76

lokacija
KČN Y

10462

1

ID

Naziv upravljalca

10378

Občina Rače

350

549309

141228

Naslov upravljavca

Pošta

Rače

6.256

80,02

Zmogljivost
(PE)

Pričetek
obratovanja

5.000

2001

4.3 PREVZEM BLATA IZ MKČN V OBČINI OPLOTNICA
Priloga 2: Seznam iz predpisane evidence za evidentirane male komunalne čistilne naprave, za
katere zagotavljamo prevzem blata.
Osnovni podatki male KČN
Zap.
št.
Ime MKČN
1 JOŢICA SLATINEK
2 ZAVŠEK DARJA
3 MKČN Gmajna*

Naslov MKČN
Vrtna ulica 7, Oplotnica
Pohorska cesta 7, Oplotnica
Gmajna

Zmogljivost
(PE)
8
6
100

*MKČN Gmajna ni predana v upravljanje, saj ne dosega predpisanih učinkov čiščenja. Je v fazi
reklamacije.
4.4 OBDELAVA, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE BLATA
Pravilnik določa, da mora upravljavec komunalne čistilne naprave kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja
z blatom. Načrt ravnanja z blatom mora biti izdelan v skladu z operativnim programom odstranjevanja odpadkov s
ciljem zmanjšanja količin odloţenih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009-2013. V načrt ravnanja z blatom
mora izvajalec javne sluţbe vključiti tudi ravnanje z blatom malih komunalnih čistilnih naprav, če ga v okviru
storitev javne sluţbe prevzema od upravljavcev malih komunalnih čistilnih naprav ali od upravljavcev komunalnih
čistilnih naprav, ki sami ne zagotavljajo ravnanja z blatom.

Priloţen načrt ravnanja z blatom. (Priloga 3)

5. GREZNICE
5.1 PODATKI O NEPRETOČNIH GREZNICAH
Priloga 4:
Predpostavlja se, da imajo uporabniki na območjih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije, rešeno
odvajanje odpadnih in padavinskih vod individualno v večini preko pretočnih in nepretočnih
greznic. Glede na to, da na območju občin ni evidentirane velike intenzitete praznjenja
nepretočnih greznic, sklepamo, da je velika večina greznic pretočnega tipa. Iz pretočnih greznic
so odtoki iz greznic speljani v ponikovalnice ali do najbliţjih jarkov ter potokov ali pa so prosto
razpršeni po pobočjih. V bazi podatkov so le tisti, ki pridejo na Komunalno podjetje iskat
soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja; pri teh se iz projektov izvede popis velikosti in
tipa naprave ( greznice ali MKČN, ki pa ponavadi v tej fazi še ni izvedena ). Za ugotovitev

ureditve odvajanja odplak na območjih brez javne kanalizacije in dejanskega števila greznic ter
MKČN je v sklopu realizacije lokalnega programa v teku poizvedba na osnovi vključitev v
odvoz odpadkov. Trenutno je na področju izvajanja javne sluţbe odvajanja in čiščenja odpadnih
voda prijavljenih 3 MKČN, za vse prijavljene greznice brez iztoka, pa se je pri kontroli v bistvu
ugotovilo, da gre za pretočne greznice.
5.2 PODATKI O OBSTOJEČIH GREZNICAH
Priloţen seznam iz predpisane evidence za vse obstoječe greznice, za katere zagotavljate
praznjenje. (Priloga 5)

5.3 POGOSTOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN
Praznjenje obstoječih greznic in MKČN se po planu izvaja 1 x na štiri leta, oz. na ţeljo stranke
tudi pogosteje.
Pogostost praznjenja nepretočnih greznic se določi s pogodbo in se izvaja glede na:
- velikost greznice
- porabo pitne vode.
Priloţen predviden terminski plan po naseljih. (Priloga 6)

5.4 OBVEŠČANJE UPORABNIKOV
Navedite načine rednega obveščanje in drugih načinov seznanjanja uporabnikov storitev javne
sluţbe o praznjenju in prevzemanju blata.
Obveščanje uporabnikov se izvaja:
- preko spletne strani www. komunala-slb.si,
- preko lokalnega časopisa Panorama ,
- oglaševanje na internih kabelskih programih,
- z dopisi uporabnikom.
5.5 VOZILA IN OPREMA ZA PRAZNJENJE GREZNIC
Za praznjenje greznic in sprejem blata ter čiščenje kanalskih vodov imamo sklenjeno pogodbo s
podjetjem Tonalit d.o.o.
Podjetje razpolaga s tremi avtomobili s katerimi izvajamo praznjenje greznic ter čiščenje
kanalizacije:
- tip SCANIA velikosti cisterne 6 m3 in
- tip MERCEDES z velikostjo cisterne 10 m3.

6. KOLIČINE ODPADNE VODE

Količine odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo v občini Oplotnica
 Količine prodane pitne vode za leto 2009 so bile sledeče:
- celotna količina prodane vode preko merilca pretoka:
- ocenjena količina (50 m3/osebo/leto):
SKUPAJ:

82.653
107.000
189.653

m3
m3
m3

 Količine prodane pitne vode za leto 2010 so bile sledeče:
- celotna količina prodane vode preko merilca pretoka:
- ocenjena količina (50 m3/osebo/leto):
SKUPAJ:

6.2

86.041
107.000
193.041

m3
m3
m3

PODATKI O KOLIČINI INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA V
JAVNO KANALIZACIJO

Poglavje se nanaša na naprave, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo s predhodnim čiščenjem
ter na naprave, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo brez predčiščenja. Navedite celotno
količno industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
Ni podatkov o odvajanju industrijske odpadne vode.
6.3 NAPRAVE, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V JAVNO
KANALIZACIJO

7. VZDRŢEVANJE IN ČIŠČENJE KANALSKIH VODOV
Na področju občine Oplotnica kanalizacija ni predana v upravljanje Komunali Slovenska
Bistrica d.o.o., ampak se izvajajo storitve na osnovi naročila Občine.
.
8. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Predvideni ukrepi so:
- pokritost površin kjer je to izvedljivo, z materiali, ki omogočajo ponikanje padavinske
vode,
- ločeno odvajanje padavinske vode preko zadrţevalnikov v vodotoke,
- ponikanje vode v tla, kjer je to mogoče,
- izgradnja rezevoarjev za zbiranje padavinske vode s streh oz. predelava obstoječih
greznic,
- na večjih prispevnih površinah izgradnja zadrţevalnih bazenov padavinskih voda in
postopno odvajanje te vode v kanalizacijo.

9. PREDVIDENI STROŠKI PROGRAMA

Občina Oplotnica:
Letni stroški odvajanja in čiščenja odpadnih voda- Gmajna:
10.400,00 EUR
(vzorčenje vode 1 x mesečno, čiščenje usedalnika min. 4 x letno,
čiščenje kanalizacije, deratizacija)
Letni stroški odvoza in črpanja grezničnih gošč iz greznic in blata iz MKČN: 9.000,00 EUR
Letni stroški čiščenja grezničnih gošč:
2.500,00 EUR
SKUPAJ:
21.900,00 EUR

10. VZPOSTAVLJENE EVIDENCE
Tabela 8: Vzpostavljene evidence v skladu z 18. členom Pravilnika
EVIDENCA O:
NASELJIH, KJER SE ZAGOTAVLJA
STORITVE JAVNE SLUŢBE
STAVBAH, KI SO PRIKLJUČENE
NA JAVNO KANALIZACIJO

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
STAVBAH,
KATERIH
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ČISTILNO NAPRAVO
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KOMUNALNA ODPADNA VODA SE
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Javna
kanalizacija
ni
predana v upravljanje
Komunali
Slovenska
Bistrica d.o.o
V občini ni navedenega
sistema
odvajanja
in
čiščenja odpadnih voda

da
da

Seznam se vzpostavlja
sočasno s planom odvoza
grezničnih gošč, se pravi
ob izvedeni storitvi
Seznam izdanih soglasij in
GD, kjer je zahtevana

ZBIRA V NEPRETOČNO GREZNICO

nepretočna
greznica,
vendar na terenu ne
obstajajo, saj so predelane
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Vzpostavljen
kataster
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da
se vzpostavlja
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Ni objektov z odpadno ind. vodo

Ţig in podpis odgovorne osebe:

V Slov. Bistrici, dne 30.11.2011

PRILOGA 5. PLAN ČIŠČENJA GREZNIC V OBČINI OPLOTNICA

PRILOGA 6: TERMINSKI PLAN ODVOZA GREZNIC
Občina OPLOTNICA :
Zap.št. Naselje

Št. prebivalcev
Tip greznice, ČN

1

BOŢJE

140

GREZ_P

2

BREZJE

144

GREZ_P

2012

3

ČADRAM

269

GREZ_P

2012

4
5
6

DOBRIŠKA VAS
DOBROVA
GORICA

64
54
218

GREZ_P
GREZ_P
GREZ_P

2011
2011
2012

√
√

7
8

KORITNO
KOVAŠKI VRH

200
50

GREZ_P
GREZ_P

2010
2011

√
√

9
10

LAČNA GORA
MALAHORNA

168
279

GREZ_P
GREZ_P

11

MARKEČICA

120

GREZ_P

2011

√

12

OKOŠKA GORA

178

GREZ_P

2011

√

13
14
15
16
17

OPLOTNICA
POBREŢ
PRIHOVA
RASKOVEC
STRAŢA

1.343
142
65
66
83

GREZ_P
GREZ_P
GREZ_P
GREZ_P
GREZ_P

2009
2010
2010
2010

√
√
√
√

18
19

UGOVEC
ZGORNJE
GRUŠOVJE
ZLOGONA GORA
ZLOGONA VAS

134
113

GREZ_P
GREZ_P

2010
2009

√
√

88
68

GREZ_P
GREZ_P

2009
2009

√
√

20
21
*

terminski
plan
čiščenja greznic

2009 √ - Realizirano v letu 2009
2010 √ - Realizirano v letu 2010
2011 √ - Realizirano v letu 2011

2009

√

2012
2012

2012

Graf 1: Prikaz količine izčrpanih grezničnih gošč po letih v občinah IJS

Graf 2: Vpliv količine gošč, izcednih vod na količino dehidriranega blata na ČN Slov. Bistrica

Prikaz količine grezničnih gošč in dehidriranega blata
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PLAN INVESTICIJ

Priloga 3:
November 2011
Načrt ravnanja z odpadki
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih
voda

Izdaja: 2
Strani:13

1. Vrste in izvor odpadkov, ki jih nameravamo obdelovati

Vrsta odpadka

Klasifikacijska številka

Izvor odpadka

Izcedne vode

190703

Deponija nenevarnih odpadkov

200304

Greznične gošče objektov iz območjih, kjer
nismo izvajalec javne sluţbe in pristojni
izvajalec javne sluţbe še nima izgrajene čistilne
naprave

Mulji iz čistilnih
190805
naprav
komunalnih
odpadnih voda

Tekoči mulj iz čistilnih naprav komunalnih
odpadnih voda, katere nimajo urejenega
postopka dehidracije ali usedanja mulja, iz
območij, kjer nismo izvajalec javne sluţbe

Greznični mulji

1.1 Predviden postopek obdelave odpadkov
Odpadke pod točko 1 (vsi v tekoči obliki), sprejemamo na čistilni napravi preko objekta za
sprejem grezničnih gošč. Na napravi za mehansko predčiščenje se iz odpadkov najprej odstranijo
eventualne mehanske nečistoče, nato pa se preko vhodnega črpališča skupaj s komunalnimi
odpadnimi vodami vodijo v postopek čiščenja komunalne odpadne vode na čistilni napravi.
Iz vhodnega črpališča se tako prečrpavajo v skupno napravo za mehansko predčiščenje, kjer se
preko maščobolovilca odstranijo maščobe, preko polţastih transporterjev pa pesek in še
eventualno mehanski delci.
Tako očiščena voda se vodi v biološko stopnjo čiščenja, v aeracijske bazene z dispenzirano
biomaso, kjer poteka tudi proces nitrifikacije, denitrifikacije in odstranjevanje fosforja.
Ves proces je računalniško voden preko procesnega računalnika. Delovanje puhal za
vpihovanje zraka je kontrolirano s sondami za meritev kisika. Po končanem biološkem čiščenju,
ki v osnovi vključuje faze aeracije, usedanja in odlivanja, se očiščena voda v zadnji fazi preko
prelivnika izliva v iztočno kineto. Prelivnik je oblikovan tako, da je onemogočeno odlivanje
eventualni mehanskih delcev, napihjenega blata in pen v iztočno kineto.
Na dotoku in iztoka je vgrajen avtomatski vzorčevalnik odpadne vode, merilec pretoka ter ph
sonda.

Odvečno blato v aeracijskem bazenu se preko potopne črpalke prečrpava v zalogovnik blata,
odkoder se vodi na dehidracijo. Odpadna vode iz centrifuge se vodi nazaj v postopek čiščenja,
dehidrirano blato pa sprejema pooblaščen zbiralec blata, ki ga vodi v nadaljnjo obdelavo.

1.2 Vrsti in največji moţni zmogljivosti naprav in uporabljenih tehnologijah
Projektirana kapaciteta čistilne naprave Slovenska Bistrica je 15.000 PE. S sprejemom
komunalnih voda in grezničnih gošč na področju izvajanja javne sluţbe doseţemo ca. 70 %
obremenitev naprave.
Zaradi razlike v kapaciteti ca. 4500 PE je moţen sprejem izcednih voda in grezničnih gošč ter
mulja tudi s področij, kjer nismo imenovani za izvajalca javne sluţbe in na področju občine še ni
naprave za sprejem teh odpadkov.
Razlika med dejansko in projektirano kapaciteto čistilne naprave je nastala zaradi ureditve
predčiščenja industrijskih odpadnih voda in opustitve klavnice v mestu Slovenska Bistrica, ki je
bila predvidena za priključitev na čistilno naprav.
Postopek čiščenja odpadne vode poteka s C- TECH tehnologijo, katere prednost so selektorji v
aeracijskih bazenih, v katerih potekajo anoksični procesi in delno ţe odstranjevanje fosforja.

2. Izvajanju predpisanega obratovalnega
nadzora nad obremenjevanjem okolja

monitoringa

in morebitnih drugih oblikah

V skladu z veljavno zakonodajo se na čistilni napravi izvaja monitoring odpadnih voda 12 x
letno. Izvaja ga pooblaščen izvajalec, Komunalno podjetje Ptuj. V vseh letih obratovanja dosega
čistilna narava predpisane učinke čiščenja (podani grafično) in ne presega predpisanih
vrednostih parametrov.
Učinki čiščenja na CČN
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V skladu z zakonodajo se redno tudi izvaja ocena odpadkov – mulj iz čistilne naprave, ki nastaja
kot stranski produkt čiščenja. Zadnja izvedena ocena za dehidriran mulj iz čistilne naprave je bila
izvedena novembra 2010, štev. 121-21-304-0346/10, izvajalec ZZV Celje.
V izdelavi pa imamo tudi analize za uporabo mulja v predelavo v kompost (na odlagališču
nenevarnih odpadkov Pragersko smo pričeli z izgradnjo kompostarne), v skladu z Uredbo o
obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Ur. l. RS št. 62/08) in predelavo mulja v trdno
gorivo, v skladu z Uredbo o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Ur.l. RS št. 57/08),
Uredbo o seţiganju odpadkov (Ur.l. RS št. 68/08) in Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS št.
34/08).
3. Produkti obdelave in moţnostih nadaljnje obdelave
Produkt opisane obdelave je samo očiščena odpadna voda, ki dosega vse kvalitete za izpust v
vodotok - potok Bistrica.
4. Vrstah in deleţih preostankov
nadaljnjem ravnanju z njima

obdelave glede na količino vhodnih odpadkov in

Kot preostanek obdelave čiščenja odpadnih komunalnih voda nastaja mulj iz čistilne naprave.
Mulj oz. odvečno blato ki ga na čistilni napravi dehidriramo in tako predelamo v mulj z
vsebnostjo suhe snovi ca 35 %, trenutno prevzema pooblaščen prevzemnik odpadkov, podjetje
Koto d.o.o. Ljubljana, ki ga vodi v nadaljnjo obdelavo.
Zaradi izgradnje kompostarne na odlagališču nenevarnih odpadkov Pragersko, ki se bo pričela v
letu 2012, pa trenutno izvajamo analize odpadka z namenom nadaljnjega kompostiranja.
Mulj iz čistilne naprave je glavni stranski produkt čiščenja odpadne komunalne vode. Količina
sprejetih izcednih voda ter grezničnih gošč in mulja iz čistilnih naprav z območij, kjer nismo
izvajalec javne sluţbe, pa bistveno ne vpliva na količino dehidriranega mulja.
5. Predvideni okoljevarstveni ukrepi za preprečevanje nenadzorovanih vplivov na okolje
in
6. Ukrepi za izpolnitev pogojev v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in energije v
okolje in s predpisi, ki urejajo posamezno ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali
posamezen način obdelave odpadkov
Glede na to, da odpadek dodajamo vhodni surovini (odpadni komunalni vodi) takoj na začetku
tehnološkega postopka čiščenja odpadnih voda, veljajo za nadaljnji proces obdelave odpadka
enaki postopki, kot pri samem čiščenju odpadnih voda.
Ukrepi so opisani v Poslovniku čistilne naprave. V nadaljevanju podajamo samo točke iz
Poslovnika ČN, ki vključujejo naveden ukrepe za doseganje ciljev 7. in 8. točke.
Za doseganje predpisanih ciljev in ukrepov so ključna:
navodila za obratovanje in vzdrţevanje čistilne naprave,
navodila za varno delo,
navodila za nadzor na delovanjem,
navodila za vzpostavitev tehnološkega procesa.

NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŢEVANJE NAPRAVE

5.3 OBRATOVANJE: Čistilna naprava obratuje neprekinjeno 24 ur na dan, 365 dni v letu.
Čistilna naprava je programirana tako, da celotnega izpada ne more in ne sme biti. V primeru
okvare izpade samo del opreme, ki se lahko nadomesti z vgrajenimi rezervami. Vsaka okvara
je javljena deţurnemu vzdrţevalcu preko sms sporočila. Čistilna naprava je vzdrţevana in
nadzorovana skozi vse leto s strani osebja, zaposlenega na napravi. V času ko na čistilni
napravi ni osebja, objekt varuje Varnost Maribor.

5.4 MERILEC PRETOKA: Na dotoku na napravo je montiran merilec pretoka ENDRESS HAUSER (tip: Promag 50) za merjenje skupne količine odpadne vode (m3) ter trenutnim
pretokom. Merilec pretoka je povezan z računalnikom, kamor se shranjujejo podatki o
pretoku.
5.5 DODAJANJE KEMIKALIJ: Med procesi čiščenja ni predvideno dodajanje kemikalij,
razen omenjenega dodajanja polielektrolitov pri dehidraciji mulja in dodajanje ţelezovega
triklorida za obarjanje fosforja v primeru preseganja mejnih vrednosti fosforja na iztoku iz
čistilne naprave.
5.6 VZDRŢEVANJE OPREME: Strojno in elektro opremo vzdrţujeta komunalni inţenir in
električar, ki upravljata čistilno napravo in odpravljata manjše okvare. V primeru večjih
okvar ali ob večjih posegih na napravi, se v delo vključijo podjetja, ki so usposobljena za
vzdrţevalna dela.
Dostop do elektro omaric in elektroagregatov je dovoljen samo električarjem.
V primeru del na polţastih transporterjih, črpalkah ali puhalih je potrebno izklopiti varovalna
stikala. Pri delu na pomičnih mostovih se morajo le - ta ustaviti.
Ob prekinitvah dobave električne energije se avtomatsko vklopi elektroagregat.
Vse okvare in posege v napravo se vpisuje v dnevnik čistilne naprave.
5.7 ČIŠČENJE NAPRAVE: Čiščenje, pranje naprav in urejanje okolice opravita komunalni
inţenir in električar. Pri postopku tehnologije čiščenja, se na napravi pojavlja organska masa,
ki je po sestavi:
1.

• odpadni material surovin v proizvodnih procesih industrije,

2.

• komunalne odplake,
• greznične gošče.

Organska masa je podvrţena hitremu razpadanju, kar povzroča določen smrad na napravi. Do
tega pride še posebej takrat, ko so se ţe v kanalih zadrţevale vode ali pa so bili materiali, ko so
prispeli na čiščenje, ţe v fazi razpadanja. Zato je nujno redno čiščenje in natančnost pri
vzdrţevanju objektov in opreme, kar je osnova uspešne tehnologije čiščenja. Čiščenje na
ključnih delih poteka vsak dan, občasno ali po potrebi celo večkrat na dan. Redno se
odstranjujejo grobe primesi na finih grabljah, plavajoči material v peskolovu in pesek iz
peskolova, maščobe iz maščobolovilca. Odpadni material se zbira v kontejnerju in odvaţa na
odlagališče nenevarnih odpadkov. Pri čiščenju naprave in pri pranju asfaltnih površin se
onesnaţene vode odvajajo po interni kanalizaciji na vhodno črpališče ČN.
Shema čiščenja naprave po posameznih sklopih:
Črpališče:
2

• odstranjevanje peska 2 x letno,

3

• pranje črpalk in betona 1 x letno.

Mehansko predčiščenje:
6

• odstranjevanje plavajočih delcev in maščob dnevno,

7

• odstranjevanje odpadkov dnevno
• čiščenje linije letno.

Biološka stopnja:
7

• izpust kondenza dnevno

8

• kontrola ventilov za zrak in delovanje razpršilcev v bazenih tedensko,

9

• odstranjevanje plavajočega blata dnevno,

(1)

• čiščenje iztočne kinete dnevno,

(2)

• kontrola in čiščenje oksi sonde mesečno

(3)

• čiščenje plovkov in dekanterja tedensko

(4)

• pranje betona 2 x letno,

(5)

• praznjenje in pranje po linijah na 1x na 4 leta.

Dehidracija blata :
3.

• pranje centrifuge in čiščenje prostora po vsaki uporabi,

4.

• pranje prostora mesečno.

6.6 IZKLJUČITEV NAPRAVE: Čistilna naprava deluje nepretrgoma in je praviloma ni moţno
izključiti.

Glavni sklopi so grajeni v linijah zato je, v primeru okvar, čiščenja ali remontov, moţno zapreti
posamezno biološko linijo - bazen. Izklop posameznega bazena se izvede preko računalniškega
programa. Delovanje čistilne naprave se avtomatsko vzpostavi v vzdrţevalni cikel.
6.7 IZLOČANJE SNOVI IN SEDIMENTOV IZ NAPRAVE: Vse grobe snovi, ki se izločajo
na napravi, so po naravi komunalni odpadki, se zbirajo v kontejner in odlagajo na odlagališče
nenevarnih odpadkov Pragersko:
-

• Plavajoči delci iz peskolova in mehanske stopnje se občasno ročno odstranjujejo v
kontejner in odvaţajo na odlagališče .

-

• Pesek iz peskolova se dnevno izpušča v kontejner in odvaţa na odlagališče.

-

Komunalni odpadki iz finih grabelj, so komaktirani in se dnevno izpuščajo v kontejner
ter po potrebi odvaţajo na odlagališče.

-

Dehidrirano blato: prevzema za to pooblaščeno podjetje in odvaţa v nadaljnjo obdelavo

6.8 UKREPI, KI SE IZVAJAJO OB NEURJU:
Ob neurjih zaradi močno povečanega dotoka vode na napravo velja poseben reţim delovanja
CČN Slovenska Bistrica.
Poleg deţurnega vzdrţevalca mora biti prisoten tudi električar. Ukrepi, ki se izvajajo v takšnih
razmerah sluţijo preprečevanju škode, ki jo lahko povzroči narasla voda. Čeprav je naprava
avtomatizirana, je v takih pogojih nujna prisotnost odgovorne osebe.
V primeru neurja so naloge naslednje:
A.

• spremljanje delovanja avtomatike,

B.

• preverjanje delovanja črpališč in črpalk v ZBDV in čiščenje rešetk,

C.

• obhod po napravi, preverjanje stanja in odpravljanje okvar,

D.

• po potrebi poklicati voznika za čiščenje kanalizacije in črpanje greznic,

E.

• ob primeru zalitja črpališča odklopiti električno napetost v spodnjih prostorih,

F.

• v primeru večjih napak se obvesti odgovorne v podjetju.

V primeru neupoštevanja navodil lahko pride do večjih okvar na opremi CČN Slovenska
Bistrica, zato je nujno potrebno ravnati v skladu z navedenimi navodili.

6.9 NAVODILA ZA VARNO DELO:
6.9.1 NADZOR DELOVANJA CČN SLOVENSKA BISTRICA IN ODVZEM VZORCEV
Pri rednem nadzoru delovanja naprave morajo delavci upoštevati predvsem naslednje:
-

• Nadzor delovanja lahko opravljajo samo za to pooblaščeni delavci.

-

• Dovoljena je hoja po ustrezno zavarovanih oz. ograjenih površinah. Hoja izven zavarovanih
poti je strogo prepovedana.

-

• Nagibanje preko ograj ni dovoljeno.

-

• V zimskem času mora biti z zavarovanih oz. ograjenih površin odstranjen sneg. Ob poledici
morajo biti poti posute z ustreznim posipnim materialom (pesek, ţagovina, sol).

-

• Odvzem vzorcev je dovoljen le na odvzemnih mestih, ki morajo biti ustrezno zavarovana.
Odvzem lahko opravljajo le pooblaščeni delavci.

-

• Delavci morajo uporabljati vsa predpisana osebna varstvena sredstva, ki jih določa predpis
o uporabi osebnih varstvenih sredstev. Obutev mora imeti gumi podplate z grobim profilom.

REDNO VZDRŢEVANJE NAPRAV IN OBJEKTOV
Skladno z navodili za obratovanje in vzdrţevanje (projekti POV za vsak posamezen sklop
delovanja) morajo delavci upoštevati naslednje:

a) Strojna in elektro oprema
1

• Posamezne vrste naprav in opreme morajo vzdrţevati le strokovno usposobljeni delavci.

2

• Popravilo strojne opreme se lahko opravi le, ko le-ta ni v obratovanju in ko so izklopljena
tudi varovalna stikala, ki morajo biti opremljena z opozorilnimi tablami.

3

• Vstop k elektro omaricam in elektro agregatom je dovoljen samo elektrikarjem. Prostori
morajo biti zaklenjeni.

4

• Posege v elektro instalacije »S« izvedbe lahko opravlja le elektrikar s strokovnim izpitom
»S«.

1

. Varovalna stikala morajo biti opremljena z opozorilnimi tablicami.

2

• V primeru izpada električne energije v času rednega vzdrţevanja, se takoj prekinejo vsa
vzdrţevalna dela na strojnih in elektro napravah vse dokler izpad traja. Postopek
vključevanja je določen v točki VZDRŢEVANJE OPREME (4. točka, poglavje VI.
NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŢEVANJE CČN slovenska Bistrica) in ga
lahko izvrši le odgovorna oseba.

3

• Za kontrolo delovanja strojne opreme in elektro opreme ter vzdrţevanje morajo delavci
uporabljati osebna varstvena sredstva po predpisu o uporabi osebnih varstvenih sredstev. Pri
delu, kjer obstaja nevarnost padca v globino, je obvezna uporaba varnostnih pasov. Enako
velja za delo v jaških.

4

• Pri delih, kjer je moţnost padca v bazen, usedalnik in podobno, mora biti na razpolago
reševalni pas. Tovrstna dela morata obvezno opravljati dva delavca.

5

• Pri delu v jaških interne kanalizacije na CČN Slovenska Bistrica in v jaških ter bazenih
javne kanalizacije, je obvezna uporaba varovalnega pasu in plinske maske. Delo morata
opravljati dva delavca.

b) Čiščenje
-

• Pri rednem čiščenju rešetk, praznjenju silosov, posnemanju maščob in plavajočih
predmetov morajo delavci uporabljati ustrezno orodje in osebna varovalna sredstva. Delo
morata opravljati dva delavca.

-

• Za čiščenje posameznih bazenov mora biti izključena linija skladno z določili
predstavljenimi v točki IZKLJUČITEV NAPRAVE (6. točka, poglavje VI. NAVODILA
ZA OBRATOVANJE IN VZDRŢEVANJE CČN Slovenska Bistrica). Uporabljajo se
določila za varno delo na višini, za delo z lestvami in gradbenimi odri.

-

• Pri rednih vzdrţevalnih delih na varovalnih ograjah, stopniščih, podestih in podobno,
morajo delavci obvezno uporabljati varnostni pas.

c) Delo v laboratoriju
1.

• Za delo v laboratoriju veljajo predpisi za tovrstna dela.

2.

• Nezaposlenim je vstop v laboratorij prepovedan.

(1)

REMONTI ALI VEČJA POPRAVILA

• Pri remontih ali večjih popravilih, ki jih opravljajo delavci, zaposleni na CČN Slovenska
Bistrica, se uporabljajo navodila za varnost pri delu za redno vzdrţevanje (glej 2. točko tega
navodila).
• Če remont ali večje popravilo opravlja drug izvajalec je potrebno izdelati program varstvenih
ukrepov na skupnem delovišču. Program izdela za to pooblaščena sluţba v sodelovanju z
operativnim vodjem CČN Slovenska Bistrica in izvajalci.

(2)

PRVA POMOČ

Omarica prve pomoči se nahaja v laboratoriju.. Reševalni pasovi so nameščeni ob posameznih
bazenih.

(3)

SHRAMBA IN VZDRŢEVANJE OSEBNIH VARSTVENIH SREDSTEV

6

• Delavci so dolţni hraniti in vzdrţevati osebna varstvena sredstva (pranje, čiščenje).

5

• Zaradi značaja dela se osebna varstvena sredstva hranijo ločeno od delavčevih osebnih
oblačil in po potrebi tudi razkuţijo.

6

(4)

PROTIPOŢARNO VARSTVO

• Po celotni CČN Slovenska Bistrica so nameščeni gasilni aparati TIP BCE (vnetljive tekočine in
plini, električne aparature do 100 V).
• Na napravi je instalirana hidrantna mreţa z nadzemnimi hidranti, ki je namenjena čiščenju in
gašenju
• Prepovedana je uporaba odprtega ognja in kajenje v okolici objektov:, dehidracija in sprejem
grezničnih gošč.

(5)

SPLOŠNO

• Nezaposlenim je gibanje na celotnem področju CČN Slovenska Bistrica brez spremstva
odgovornega delavca prepovedano.
• Kršenje določil tega navodila pomeni hujšo kršitev delovne dolţnosti. Odgovorni vodja je v
takih primerih dolţan podati prijavo.

7.NAVODILA ZA NADZOR NAD DELOVANJEM NAPRAVE TER
MERJENJE

IN

VREDNOTENJE

PRAVILNEGA

DELOVANJA

TEHNOLOGIJE ČIŠČENJA
Nadzor na delovanjem naprave izvajata elektro in strojni vzdrţevalec.
Dnevno se izvajajo sledeče kontrole:
1. pregled delovanja črpalk,
2. kontrola delovanja in čiščenja mehanskega predčiščenja z lovilcem maščob in
odstranjevanje odpadkov,
3. kontrola delovanja potopnih črpalk v bazenih,
4. kontrola prezračevanja v bazenih in selektorjih (opazovanje mehurčkov, delovanje vseh
difuzorjev),
5. prisotnost pen in plavajočega blata v bazenih,
6. kontrola delovanja elektro in mehanskih ventilov,
7. kontrola delovanja puhal in izpust kondenza,
8. kontrola iztoka in čiščenje zapornice na iztoku,
9. vzorčenje vode na vhodu in izhodu iz čistilne naprave,
10. kontrola ph vrednosti,

11. delovanje avtomatike na PC,
12. popis števcev (odpadna voda, pitna voda, poraba kemikalij, količine blata),
13. kontrola blata v zalogovniku blata, odlivov vode in delovanje mešala,
14. čiščenje mehanskega predčiščenja za sprejem grezničnih gošč,
15. kontrola delovanja UV svetilk.
V primeru okvare ali napake, je potrebno napako čim prej odpraviti. Ravna se v skladu z
navodili proizvajalcev, ki se nahajajo v POV projektu. O vsaki napaki je potrebno obvestiti
vodjo čistilne naprave. Vse okvare in napake je potrebno vpisati v obratovalni dnevnik naprave.

Tedenske kontrole:
16. delovanje dekanterjev in čiščenje plovka dekanterjev,
17. prisotnost glodalcev.

Mesečne kontrole in čiščenja:
18. čiščenje kisikove sonde,
19. kontrola delovanja biofiltra,
20. kontrola olja in delovanje v puhal,
21. kontrola delovanja kompresorja in debelino lamel na mehanskem predčiščenju,
22. kontrola nivoja nafte in delovanje elektroagregata,
23. čiščenje iztoka,
24. čiščenje prostorov na čistilni napravi napravi,
25. kontrola elektro omaric
26. kontrola delovanja merilne opreme (nivojne sonde, ph sonde, merilec pretoka,.)
Letne kontrole
-

čiščenje betona na bazenih (vsaj 2 x letno)
27. čiščenje vseh prostorov čistilne naprave (vsaj 2 x letno)
28. kontrola delovanja prezračevalnih naprav

29. čiščenje zračnikov (vsaj 2 x letno) in menjava filtrov
30. kontrola betonov (vodotesnost, posed, vsaj 2 X letno)
31. čiščenje črpalk in servisiranje
32. servisiranje elektroagregata, puhal oz. kompresorjev
Vse kontrole in opaţanja se vpišejo v obratovalni dnevnik. O nepravilnostih se obvesti vodjo
čistilne naprave in ukrepa v skladu z navodili v POV.

Parameter

merljiv

dotoku/odtoku dnevno

v Najmanjša

moţni vzroki za prekoračitev

vrednost (mg/l)

BPK5

20

KPK

110

Skupni fosfor

2

NH4-N

10

-izloček blata
TS vsebnost v bazenu ali indeks blata je
previsok
-stik s strupenimi snovmi v dotoku na
čistilni napravi
-oskrba s kisikom prenizka
-BPK5 sunkovita obremenitev v dotoku
-izloček blata
TS vsebnost v bazenu ali indeks blata je
previsok
-stik s strupenimi snovmi v dotoku na
čistilni napravi
-oskrba s kisikom prenizka
-KPK sunkovita obremenitev v dotoku
Doziranje
oborilnega sredstva ni
zadostno. Preveriti je potreba regulacijo
doziranja oborilnega sredstva
-selektor-prezračevalec je bil predolgo v
obratovanju
-izloček blata
-previsoko ali prenizko prezračevanje
-prenizek ÜS odmerek
-zaradi prekratkega prezračevalnega
časa ali zaradi prenizko nastavljene
normirane količine kisika pride do
nezadostne nitrifikacije
-zaradi prekratkega časa prezračevanja
pride do kratkega stika
-prezračevalni sistem ne zmore vnosa
kisika
-puhalnik se ne priključi ali izključi
pravilno
-zaviranje zaradi industrijskega dotoka ,
kemičnih stranišč ali stika s strupi
-odlaganje blata v bazen s fazo
prezračevanja, ki pa ni popolna

NO3-N

/

Skupni dušik

15 (T>11ºC)

-

Rutinski vzdrţevalni ukrepi

-

Kontrola prezračevanja v bazenih

-odlaganje blata v selektor
-denitrifikacija
ni
zadostna.
RecirkuLacija je v sektorju motena ali je
izpadla
-Normirana vrednost kisika je previsoka
ali
je nastavljen
predolgi
čas
prezračevanja
-selektor je preveč prezračen
-če se pokaţe prekoračitev vrednosti
Nanorg=Nges-Norg in to izhaja iz
NNH4-N ali NO3-N takrat sledi
postopanje kot zgoraj
-sunkovita obremenitev z dušikom v
dotoku

V vseh bazenih je potrebno kontrolirati potek aeracije, velikost in obliko aeracijskih mehurčkov,
ki lahko kaţejo na raztrgano membrano prepihovanja.
-

Kontrola plavajočega stikala in končnega stikala dekanterja

Najmanj enkrat tedensko se mora preveriti onesnaţenost plavajočega stikala in ga po potrebi tudi
očistiti. Čiščenje z vodnim curkom se lahko izvaja zgolj takrat, ko se dekanter zadrţuje v
parkirni poziciji (faza dotoka/prezračevanja). Pokrov s sponkami se ne smete čistiti s parnim ali
vodnim curkom. Magnetno stikalo in magnete je potrebno preveriti enkrat tedensko, v zimskem
času se preveri poledenelost.
7.2 Kontrola vzorcev
V vzorcih vhod/izhod se izvajajo sledeče analize:
parameter

Enota

temperatura

ºC

BPK5

mg/l

KPK

mg/l

SS

mg/l

N skupni

mg/l

Nanorg.

mg/l

NH4-N

mg/l

NO3-N

mg/l

mg/l

Pskupni
PO4-P

mg/l

7.3 Kontrola parametrov v bazenu
parameter
TS suha snov

Enota
g/l

število bazena

pogostost
Tedensko

oz.

pred 4

oz.

pred 4

dehidracijo
gladina vode za TS

Cm

Tedensko
dehidracijo

ISV30

ml/g

priloţnostno
izvedbene meritve, da
preverimo postopek
usedanja blata
WSP
pred cm

2×tedensko

4

1×tedensko

1

2×tedensko

1

B

1

B

1

B

1

B

1

dekantiranjem
WSP po dekantiranju

cm

globina blata po 30 cm
min*
globina blata po 60 cm
min*
globina blata po 90 cm
min *
globina blata po 120 cm
min *
B= po potrebi,
*nanaša se na začetek faze usedanja
7.4 Plani vzdrževanja

 Za vzdrţevanje elektro, računalniške in merilne opreme, črpalk je odgovoren Aleš
Moškon. Vsako leto pripravi letni plan (po mesecih) vzdrţevanja elektro, računalniške in
merilne opreme.
 Za vzdrţevanje strojne opreme in gradbenih objektov je odgovoren Joţe Pečovnik. Vsako
leto pripravi letni plan (po mesecih) vzdrţevanja strojne, tehnološke in gradbene opreme.

 Dnevnik servisiranja se vodi v okviru računalniškega programa CČN. V dnevnik se
vpisujejo vsi izvedeni servisi ter menjave rezervnih delov.

8. NAVODILA ZA UKREPE S KATERIMI SE OB NEPRAVILNEM
DELOVANJU VZPOSTAVIJO PRAVILNI TEHNOLOŠKI UKREPI
Nepravilno delovanje

Potreben tehnološki ukrep

previsok ali prenizek Ph na dotoku, prisotnost Intervencija pri proizvodnih organizacijah,
kontrola kanalizacijskega sistema – iskanje

strupenih snovi na dotoku

izvora
Prevelika usedljivost blata in previsok SVI

Povečati črpanje blata v zalogovnik blata

Prenizka koncentracija raztopljenega kisika v Zmanjšanje

koncentracije

prečrpavanje),

aeracijskih bazenih

povečati

blata
vnos

(povečati
kisika

z

dodatnim prepihovanjem
Prisotnost

filamentnih

organizmov

povečana vsebnost maščob v bazenih

in Kontrola delovanja maščobolovilca, povečati
vnos kisika v selektor in bazene z dodatnim
prepihovanjem

Povečana usedljivost na iztoku

Povečati prečrpavanje mulja in odstranitev
plavajočega blata

Nedoseganje

zakonsko

predpisanih Povečano prezračevanje bazenov, preveriti

parametrov na iztoku (KPK, BPK5)

SVI in posledično povečati prečrpavanje blata

Prenizka vsebnost suhe snovi v dehidriranem Preveriti koncentracijo in način doziranja
blatu

polielektrolita in izvesti korekcijo doziranja,
preveriti mešanje v usedalniku blata

Izpad avtomatizacija

Kontrola delovanja PC omare, elektro omaric
in povezava z vzdrţevalcem opreme

