OBVESTILO NA PODLAGI 25. ČLENA UREDBE O
ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE
ODPADNE VODE (UR. LIST RS 98/2015):
Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijsko
omrežje
V Občini Šentjur se komunalna in
padavinska odpadna voda, ki se
odvaja v javno kanalizacijsko
omrežje, čisti na naslednjih
komunalnih čistilnih napravah (ČN):
-

ČN Dramlje za naselja Dramlje,
Laze (del) in Svetelka (del),
ČN Proseniško za naselje
Proseniško,
rastlinska ČN Ponikva za naselja Ponikva (del),
CČN Šentjur za mesto Šentjur, KS Ponikva (del
Ponikve in Hotunje), KS Blagovna (del naselja
Primož in Lokarje), KS Slivnica (del naselja
Slivnica), naselje Nova vas, Hruševec, Vrbno in
Stopče.

Uporabniki obstoječih greznic in malih komunalnih
čistilnih naprav (MKČN) do 50 PE
Praznjenje greznic se izvaja po izdelanem letnem
programu za posamezno naselje. Gospodinjstva so o
terminu praznjenja obveščena najmanj 15 dni pred
izvedbo praznjenja greznice ali MKČN. Stranka lahko
zahteva spremembo datuma praznjenja greznice
najmanj 8 dni pred predvidenim datumom praznjenja
greznice. Izvajalec javne službe pa je dolžan izvesti
storitev najpozneje v 30 dneh po prejemu zahteve.

Praznjenje greznic in prevzem blata iz MKČN ter odvoz
in čiščenje grezničnih gošč in blata iz MKČN izvaja na
celotnem območju Občine Šentjur, na osnovi Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Šentjur (Ur. list RS 46/2008 in
52/2014), JKP Šentjur, javno komunalno podjetje,
d.o.o., kot edini izvajalec gospodarske javne službe
odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Šentjur.
Greznične gošče in blato iz MKČN v celoti pripeljemo
na CČN Šentjur, kjer se gošče in
blato na čistilni napravi obdelajo
v nenevaren odpadek. Prav
tako se na CČN Šentjur obdela
vso blato pripeljano iz čistilnih
naprav Dramlje, Ponikva in
Proseniško.

JKP ŠENTJUR,
javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obvestila uporabnikom

NAŠIM UPORABNIKOM PRIPOROČAMO:
-

prijavo na e- račun,
plačilo računov preko direktne obremenitve
(trajnik),
spremljanje Komunala.info,
sporočanje stanj vodomerov.

Več na spletni strani: www.jkp-sentjur.si
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RACIONALNA RABA VODE
V času izredno visokih temperatur, dolgih obdobij
brez padavin in v zadnjih letih s snegom zelo slabimi
zimami, se na globalni ravni pojavljajo povečana
padanja vodostajev podzemnih vod. Kot rezultat teh
razmer se nam kot upravljavcu javnega vodovoda
pojavljajo resne težave pri vodo oskrbi gospodinjstev
in gospodarstva v občini Šentjur.
Da bi tako izredne razmere lahko premagali, pozivamo
vas potrošnike k skupnemu pristopu racionalnemu in
zavestnemu gospodarjenju z vodo. Naprošamo vas,
da o morebitnem drugačnem ravnanju opomnite še
svojega prijatelja, soseda, oziroma kogar koli, za
katerega menite da o situaciji ni seznanjen in da je
opozorila potreben.
Prav tako naprošamo za sodelovanje pri odkrivanju
okvar. V tako sušnih obdobjih premiki in pokanja
zemlje povzročajo dodatne okvare na javnem
vodovodu in s tem puščanja in izgube že tako
dragocene dobrine. Za sporočene okvare oziroma
puščanja, tudi le za sum istega, vam bomo iskreno
hvaležni. Pokličete lahko na številko za prijavo napak
in okvar 041/631-570 ali 03/ 747 16 20.
Trenutno je v veljavi splošna prepoved rabe vode z
naslednjo vsebino: »Javno komunalno podjetje
Šentjur obvešča vse porabnike pitne vode na javnem
vodovodu občine Šentjur, da je zaradi prekomerne
rabe vode z javnega vodovoda in sočasnega upadanja
vodnih virov prepovedana uporaba pitne vode za
zalivanje, polnjenje bazenov, pranje vozil ter gradnjo.
Porabnike naprošamo da z vodo varčujejo in jo
uporabljajo le v najnujnejše namene. Objava velja do
preklica. Za razumevanje se zahvaljujemo.«

Dana situacija je tudi vzrok, da moramo na določenih
področjih občine izvajati tehnično nepriljubljena
dejanja. Za reševanje delovanja celotnega sistema
vodo oskrbe v občini, v nočnih urah polnimo rezerve
zaradi nemotenega delovanja vodovodnega sistema
naslednji dan. Zato se v tem času pojavljajo občasna
pomanjkanja pri višje ležečih gospodinjstvih.
Verjamemo, da bomo s skupno močjo premagali to
ekstremno situacijo in z racionalizacijo rabe pitne
vode zadostili potrebnim količinam za normalno
dnevno rabo.

Nekaj nasvetov, kako lahko sami zmanjšate porabo
pitne vode:
-

vodo, s katero smo oprali sadje in zelenjavo,
uporabimo za zalivanje rož,
za zalivanje vrta uporabljajmo deževnico,
dvorišča ne čistimo z vodo, raje ga temeljito
pometimo,
-----med umivanjem
rok, zob ali med
britjem zapirajmo
pipo,
pri ročnem
pomivanju posode
odpiramo
vodo
samo
za
splakovanje,
- ne uporabljamo
tekoče
vode
za
hlajenje pijače in taljenje zmrznjene hrane,

-

pralne in pomivalne stroje vključimo šele takrat,
ko so napolnjeni,
preverimo, ali smo pipo po uporabi dobro zaprli,
podučimo tudi naše najmlajše, zakaj je potrebno
varčevati z vodo in na kakšen način, …

SPREMEMBA CENE OMREŽNINE GJS OSKRBA S
PITNO VODO
Od 1.8.2017 dalje se uporablja spremenjena cena
omrežnine storitve GJS oskrba s pitno vodo, ki znaša
5,6413 EUR/mesec brez DDV (stara cena 4,7738
EUR/mesec), oziroma 6,1772 EUR/mesec z 9,5 % DDV
(stara cena 5,2273 EUR/mesec) za premer vodomera
DN ≤ 20. Za ostale premere vodomerov se cena
omrežnine preračuna po faktorjih iz Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št.
87/12 in 109/12).
Cena je bila spremenjena skladno z Elaboratom o
oblikovanju cen storitev obvezne GJS varstva okolja,
oskrba s pitno vodo v Občini Šentjur. Cena je bila
potrjena na 17. redni seji Občinskega sveta Občine
Šentjur dne 13.7.2017.
Cena vodarine ostaja nespremenjena.

