Slov. Konjice, 2.3.2015

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE - OBVESTILO
Spoštovani,
v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom v skladu z
veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS št. 87/2012 in 109/2012), zaračunavajo naslednje storitve javne službe:
- odvajanje komunalne odpadne vode,
- odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami,
- čiščenje komunalne odpadne vode in
- čiščenje padavinske odpadne vode s streh.
Do sedaj smo uporabniki plačevali odvajanje odpadnih voda skupaj, komunalnih in padavinskih. Čiščenje
odpadnih voda je, razen za uporabnike v Tepanju, ki to storitev že plačujejo od izgradnje ČN Tepanje, nova.
Ločeno zaračunavanje odvajanja komunalnih in padavinskih voda v prihodnje, predvidoma od
1.5.2015 dalje, ne pomeni podražitve. Razlika bo v tem, da vsi ne bomo plačevali vse, ampak se bo
plačevalo po načelu »povzročitelj plača«:
uporabniki, ki nimajo padavinskih odpadnih voda speljanih v javno kanalizacijo, stroška odvajanja in

-

čiščenja padavinskih voda ne bodo plačali,
-

uporabniki, ki imajo speljane padavinske odpadne vode v meteorno kanalizacijo, bodo plačali samo

-

uporabniki, ki odvajajo padavinske odpadne vode s streh v mešano kanalizacijo, bodo plačali odvajanje

odvajanje padavinskih odpadnih voda s streh, ne pa tudi čiščenja meteornih voda
in čiščenje padavinskih odpadnih voda.
Kaj predstavlja osnovo za obračun?
a) Evidenca streh - podatki o površini strehe so bili pridobljeni na osnovi ankete, izvedene med uporabniki
storitev v letu 2014, ob prijavah kanalizacijskih priključkov in izključitvah greznic ter podatkov iz evidenc
Geodetske uprave RS.
b) Količina padavin - obračun se izvede glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe. Gre
za povprečno količino padavin v obdobju zadnjih pet let, ki je izmerjena v okviru meritev državne mreže
meteoroloških postaj. Za območje Slovenskih Konjic znaša ta količina v obdobju med leti 2010 in 2014 1094
mm padavin, kar pomeni 1,094 m³ vode na m² strehe v enem letu.
Na računu za mesec februar 2015 sta nad postavkami navedena podatka:
- o površinah vseh streh na vašem odjemnem mestu (npr. »površina strehe: 112,50 m2«), in
- koeficient za preračun količine vode (npr. »koeficient: 1; 0,5 ali 0«), ki jo odvajate v javni kanalizacijski
sistem in na čistilno napravo.
Pomen koeficienta in obračun:
- 1 – vsa voda iz površin vaših streh se brez zadrževanja ali ponikanja odvaja v javno kanalizacijsko
omrežje, storitev odvajanja in čiščenja se plača za celotno količino padavinskih voda
-

0,5 – urejeno imate delno zadrževanje padavinske vode, preliv padavinske vode pa se odvaja v javno
kanalizacijsko omrežje; obračunalo se bo 50 % količine padavinskih voda.
0 – padavinskih voda ne odvajate v javno kanalizacijsko omrežje (ponikanje, lasten odvod padavinskih
voda, storitev odvajanja in čiščenja padavinskih voda ne boste plačevali.

Vmesne vrednosti koeficientov pomenijo, da imate na vašem odjemnem mestu več streh, za posamezne
strehe pa imate odvajanje padavinske vode urejeno na več različnih načinov.

Primer izračuna količine padavinskih odpadnih voda s strehe
Če znaša površina vaše strehe 100 m², se le-ta pomnoži s povprečno količino letnih padavin (1094 mm).
Dobimo letno količino odvedenih padavinskih odpadnih voda s strehe, ki v tem primeru znaša 109,4 m³. Ko to
delimo z 12 meseci, dobimo mesečno količino odvedenih padavinskih odpadnih voda s strehe, ki v tem primeru
znaša 9,12 m³. V primeru, da znaša:
-

koeficient 1 - boste odvajanje in čiščenje mesečno plačevali za 9,12 m3 padavinske vode;
koeficient 0,5 - boste odvajanje in čiščenje mesečno plačevali za 4,56 m3 padavinske vode;
koeficient 0 - odvajanja in čiščenja padavinskih voda ne boste plačevali.

V kolikor navedena podatka (površina strehe, koeficient) ne ustrezata dejanskemu stanju, lahko spremembe
kvadrature strehe, iz katere imate speljano padavinsko odpadno vodo v javno kanalizacijo, ali način odvajanja
padavinske vode, sporočite z obrazcem, ki je objavljen tudi na naši spletni strani, in sicer preko elektronske
pošte: jkp.konjice@siol.net, navadne pošte na naslov podjetja JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska cesta
3, 3210 Slovenske Konjice ali preko faksa 03 758 04 16.
Uporabniki v večstanovanjskih objektih, ki imajo skupnega upravljavca, morebitna odstopanja
izračuna kvadrature streh urejajo preko upravljavca, za vse uporabnike v objektu skupaj.
S spoštovanjem,
Uprava JKP

=================== ODREŽI =================== ODREŽI ======
OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB POVRŠINE STREHE
Št. odjemnega mesta:
Priimek in ime lastnika:
Naslov lastnika:
Telefon:
E – pošta:
Površina strehe:
Odvajanje meteorne vode s
strehe in voznih površin (obkroži):

Če je streh več, je potrebno način
odvajanja navesti za vsako streho
posebej!

a) v meteorno kanalizacijo
b) v mešano kanalizacijo
c) ponikalnica
d) zadrževanje v zadrževalniku volumna ______ m3 s prelivom
v javni kanalizacijski sistem
e) zadrževanje v zadrževalniku volumna ______ m3 s prelivom
v ponikalnico
f) drugo: ___________________________________________

Pojasnila stranke:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Kraj in datum:
Podpis lastnika oz. uporabnika:
______________________________

____________________________________

