Datum: marec 2015

NAVODILO ZA IZKLJUČITEV GREZNICE IZ OBRATOVANJA
Izključitev greznice pomeni prevezavo iztoka iz objekta direktno v javno kanalizacijo. Izvede se lahko na dva
načina: skozi greznico ali naokrog, ob greznici. S strani JKP predlagamo, da se prevezava izvede ob greznici.
Opuščena greznica se lahko uporabi za zbiranje meteornih voda ali se poruši in zasuje. Dela lahko opravi vsak sam,
saj s tem ne posega v javni kanalizacijski sistem, omogočiti pa mora izvedbo nadzora.
Postopek izključevanja greznice iz obratovanja:
1.
korak: Pregled obstoječega stanja interne kanalizacije oz. kanalizacijskega priključka (način odvajanja
meteornih voda, število iztokov iz objekta, stanje greznice, vtoki in iztoki iz greznice, mesto priključitve na
javno kanalizacijsko omrežje)
2.
korak: Odločitev glede uporabe greznice v prihodnje (opustitev, zasutje ali porušitev; uporaba greznice kot
zadrževalnik ali kot ponikalnica)
3.
korak: Izvedba del (zemeljska dela, nakup potrebnega materiala, montaža, vrnitev terena v prvotno stanje)V
tem delu, ne glede na to, kako se boste odločili glede uporabe greznice v prihodnje, pri družbi JKP d.o.o.
naročite črpanje in odvoz greznične gošče. Strošek je plačljiv. Strošek čiščenja odpadnih voda znaša 19,4390
€/m3 z DDV. Delo fekalnega vozila – črpanje in odvoz se obračuna po dejansko opravljenih urah (1 ura
črpanja in odvoza greznične gošče na CČN znaša 74,5805 € z vključenim DDV).
V primeru, da se greznica uporabi kot zadrževalnik - zbiralnik meteorne vode, se po izpraznitvi in spiranju
greznice opravi dezinfekcija z apnom. Preliv iz zadrževalnika se spelje v ponikalnico ali v javno kanalizacijo.
4.
korak: Izpolnitev in posredovanje obrazca »VLOGA ZA OPUSTITEV OBSTOJEČE GREZNICE« s prilogami.
V kolikor se ob izključitvi greznice v celoti obnovi hišni kanalizacijski priključek do javnega kanalizacijskega omrežja, predloži lastnik objekta enake
dokumente kot za novo priključitev objekta na javno kanalizacijo in izpolni le Vlogo za priključitev objekta na javno kanalizacijo in nadzor gradnje
ter končni pregled izvedbe hišnega priključka.

Slika: Primer ureditve odvajanja odpadnih voda iz objekta

Slika: Opustitev greznice (skozi ali okrog)

Ker je potrebno zmanjšati dotok padavinskih vod v kanalizacijo, kjer je to mogoče, je potrebno strešne
padavinske vode ponikati, jih odvajati neposredno v naravne odvodnike ali vodotoke. Pri urejanju ponikalnice je
potrebno ob poznavanju lege zemljišča upoštevati sestavo in hidromehanske lastnosti zemljine.
Obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v veliki meri odvisen tudi od količine prisotnih padavinskih
voda v kanalizaciji. V kratkem bo potrebno tudi za padavinske vode, ki se odvajajo po javnem kanalizacijskem
omrežju, plačevati strošek storitve odvajanja padavinskih voda.
V primeru ponikanja se strošek odvajanja padavinskih voda ne plačuje; v primeru odvajanja preliva iz zbiralnika v
javno kanalizacijsko omrežje je uporabnik dolžan plačati 50 % stroška odvajanja padavinskih voda; v kolikor se
padavinske vode odvajajo v javno kanalizacijsko omrežje, mešano ali padavinsko, se plača celoten strošek
odvajanja; pri odvajanju padavinske vode v mešan sistem, se zaračuna tudi strošek čiščenja teh voda.

